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1 WYKAZ SKRÓTÓW 

 

ARiMR  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

BDL   Bank Danych Lokalnych 

EFRR  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

GUS   Główny Urząd Statystyczny 

GZWP  Główny Zbiornik Wód Podziemnych 

JCWP   Jednolita Część Wód Powierzchniowych 

JCWp  Jednolita Część Wód podziemnych 

KPOŚK  Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

POIiŚ   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

POP   Program Ochrony Powietrza 

POŚ   Program Ochrony Środowiska  

RDOŚ  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

RDW  Ramowa Dyrektywa Wodna 

RGOK   Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

RIPOK  Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

RZGW  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

WFOŚiGW  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

WIOŚ  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

WPGO  Wojewódzki Program Gospodarki Odpadami 

WSO   Wojewódzki System Odpadowy 

ZDW  Zarząd Dróg Wojewódzkich 
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2 WSTĘP 

2.1 Podstawy formalno-prawne opracowania 

Podstawą prawną opracowania jest art. 17 ust. l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. 2016 poz. 672), który obliguje Wójta Gminy Popielów do sporządzenia 
gminnego programu ochrony środowiska. Formalną podstawą opracowania jest umowa zawarta 

pomiędzy: Gminą Popielów, ul. Opolska 13, a Firmą FINANSE & ŚRODOWISKO. 

Niniejszy Program jest aktualizacją poprzedniego programu ochrony środowiska 

obejmującego lata 2012 - 2015 z perspektywą do roku 2019. Z wykonania programu Wójt Gminy, co 
2 lata sporządza raporty, które następnie przedstawia Radzie Gminy. 

Potrzeba aktualizacji Programu ochrony środowiska wynika także z licznych zmian przepisów 

prawnych, nowego podejścia do różnych problemów środowiskowych oraz wyzwań związanych ze 
zmianami klimatu. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska nowy program realizuje także cele 

zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 

grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z późn. zm.) 

2.2 Cel opracowania programu 

Podstawowym celem sporządzania i uchwalania programu ochrony środowiska jest realizacja 
przez wójta gminy polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów 

strategicznych i programowych. Gminne programy ochrony środowiska stanowią podstawę 

funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty 
dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu gminnym. 

Program wyznacza także często ramy dla realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko planowanych przez gminę. Działania ujęte w Programie mają na celu 

dążenie do sukcesywnej poprawy stanu środowiska w województwie, ograniczenie negatywnego 
wpływu na środowisko naturalne źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska, a 

także racjonalne gospodarowanie jego zasobami przy uwzględnieniu konieczności dalszego rozwoju 

społeczno-gospodarczego. 

2.3 Zakres i zawartość opracowania  

Zakres niniejszego opracowania określony jest wymaganiami zawartymi w ustawie Prawo 
ochrony środowiska oraz w "Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych 

programów ochrony środowiska" przygotowanych przez Ministerstwo Środowiska (2015). Program 

obejmuje następujące obszary interwencji: 

 jakość powietrza i ochrona klimatu, 

 zagrożenie hałasem, 

 pola elektromagnetyczne, 

 gospodarowanie wodami, 

 powierzchnia ziemi, 

 gospodarowanie odpadami komunalnymi i przemysłowymi, 

 zasoby przyrodnicze, 

 zagrożenia poważnymi awariami, 

Treść programu składa się z trzech podstawowych części, których metodykę opracowania i 

zawartość omówiono w kolejnych rozdziałach: 

 oceny stanu środowiska, 

 określenie celów środowiskowych programu, zadań i ich finansowania, 

 omówienie systemu zarządzania i monitoringu program. 
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Zgodnie z zaleceniami zawartymi w wytycznych w programie, w ramach harmonogramu 

planowanych działań, dokonano podziału zidentyfikowanych zadań na:  

 zadania własne gminy (przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub w 

części ze środków budżetowych i pozabudżetowych będących w dyspozycji 

gminy),  

 zadania monitorowane (przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i 

racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze 

środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji 

organów i instytucji szczebla centralnego, bądź instytucji działających na terenie 
gminy, ale podległych bezpośrednio organom centralnym). 

2.4 Czas obowiązywania programu 

Program obejmuje lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023 i jest to jednocześnie okres 
operacyjny, dla którego określono cele i kierunki działań oraz zadania dla każdego z obszarów 

interwencji ochrony środowiska. 

2.5 Metodyka opracowania 

Program ochrony środowiska dla gminy Popielów opracowany został w oparciu o wytyczne 
metodyczne zawarte w "Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych 

programów ochrony środowiska" Ministerstwo Środowiska (2015). Jego głównymi elementami są: 
diagnoza - ocena stanu środowiska, określenie celów środowiskowych oraz omówienie mechanizmów 

realizacji zadań przewidzianych w programie. 

Ocena stanu środowiska polegała na zgromadzeniu i analizie opracowań wyjściowych oraz 

dokumentów strategicznych, na których podstawie opracowano szczegółową ocenę aktualnego stanu 
zasobów i ochrony środowiska gminy. Ocenę przeprowadzono dla wszystkich wymienionych w 

wytycznych  obszarów interwencji. W ramach każdego obszaru interwencji omówiono zagadnienia 

horyzontalne: adaptację do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, działania 
edukacyjne oraz monitoring środowiska. Każdej ocenie stanu środowiska towarzyszy prognoza stanu 

środowiska na lata obowiązywania programu.  

Dla poszczególnych obszarów interwencji określono cele środowiskowe. Podano także 

rodzaje proponowanych do realizacji zadań. Przedstawione propozycje celów wynikają przede 
wszystkim ze zidentyfikowanych problemów i zagrożeń w poszczególnych obszarach interwencji. 

Badano zgodność proponowanych do realizacji rodzajów działań z celami zidentyfikowanymi w 

dokumentach strategicznych o zasięgu krajowym, regionalnym i gminnym. 
System wdrażania oparto przede wszystkim o harmonogram rzeczowo – finansowy, który 

sformułowano w oparciu o zadania wynikające z: obowiązku ustawowego, Programu ochrony 

środowiska dla województwa opolskiego i powiatu opolskiego, Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, Planu gospodarki niskoemisyjnej, Strategii rozwoju gminy, 

a także zadań zgłoszonych przez gminę i jej jednostki organizacyjne. Podano także zalecenia odnośnie 

sposobu koordynowania i monitorowania postępu jego realizacji. 

Opracowując Program wykorzystano dane pochodzące z wiarygodnych źródeł: opracowań 
Głównego Urzędu Statystycznego, raportów Głównego i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska, danych Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Generalnej i Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska, Zarządów Gospodarki Wodnej, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, a także powiatu opolskiego. 
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3 STRESZCZENIE 

Podstawowym celem sporządzania i uchwalania programu ochrony środowiska jest realizacja 

przez wójta gminy polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów 
strategicznych i programowych. Gminne programy ochrony środowiska stanowią podstawę 

funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty 

dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu gminnym. 
 

Program wyznacza także często ramy dla realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko planowanych przez gminę. Działania ujęte w Programie mają na celu 

dążenie do sukcesywnej poprawy stanu środowiska w województwie, ograniczenie negatywnego 
wpływu na środowisko naturalne źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska, a 

także racjonalne gospodarowanie jego zasobami przy uwzględnieniu konieczności dalszego rozwoju 

społeczno-gospodarczego. Ważnym elementem Programu jest odniesienie do zagadnień 
horyzontalnych, a szczególnie zmian klimatycznych oraz tendencje i prognozy stanu środowiska w 

najbliższych latach. 

 
Jednym z najważniejszych działań prewencyjnych i wzmacniających ochronę poszczególnych 

elementów środowiska oraz doskonalących harmonijny, zrównoważony rozwój na terenie gminy jest 

proces i procedury związane z planowaniem przestrzennym. Podstawowym zadaniem w zakresie 

ekologizacji planowania przestrzennego jest opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, biorących pod uwagę długofalowe potrzeby zrównoważonego rozwoju oraz 

uwzględniające treść opracowań ekofizjograficznych i programów ochrony środowiska o zasięgu 

regionalnym i lokalnym.  
 

Nie bez znaczenia dla gminy Popielów jest także współpraca z sąsiadującymi gminami 

polegająca na rozwiązywaniu najważniejszych problemów, w zakresie ochrony i racjonalnego 

wykorzystania środowiska. Przedmiotowa współpraca powinna dotyczyć głównie: 
 

 stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych, 

 ograniczania niskiej emisji, 

 gospodarki odpadami, 

 ochrony przeciwpowodziowej, w szczególności w dolinie Odry i Stobrawy, 

 przeciwdziałaniu spływowi zanieczyszczeń z pól, w szczególności w dolinach rzecznych, 

 ochrony obszarów cennych przyrodniczo oraz struktur pełniących funkcję łącznikowe 

(Stobrawski Park Krajobrazowy, ostoje Natura 2000, dolina Odry i Stobrawy),  

 wykorzystanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych dla celów turystyczno-rekreacyjnych 

(Stobrawski Park Krajobrazowy, dolina Stobrawy). 

 

W wyniku analizy stanu środowiska oraz najważniejszych zagrożeń i potrzeb zidentyfikowano 

priorytety ekologiczne dla gminy Popielów: 
 

 ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz rozwój systemu obszarów 

chronionych, a także ich wykorzystanie w rozwoju społeczno-gospodarczym gminy (budowa i 

promocja tras turystycznych, rowerowych, kajakowych i edukacyjnych),  

 ochrona i zwiększenie powierzchni lasów, zadrzewień i zakrzaczeń (w szczególności dolina 

Odry),  

 ochrona przed powodzią, w szczególności prewencyjna (ograniczenie lokalizowania zabudowy 

na terenach zagrożonych powodzią, stopniowe zwiększanie powierzchni użytków zielonych w 

dolinie Odry, ochrona obszarów wodno-błotnych) oraz modernizacja systemu 

przeciwpowodziowego (wały, poldery, śluzy, zastawki, odbudowa mikroretencji itp.),  

 ochrona zasobów wód podziemnych i poprawa jakości wód powierzchniowych (kontynuacja 

budowy kanalizacji), w tym zmniejszenie spływu powierzchniowego z pól (m. in. wdrażanie i 
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upowszechnianie dobrej praktyki rolniczej, zadrzewienia przywodne, miedze, odtwarzanie łąk w 

dolinach),  

 utrzymanie czystości i podniesienie estetyki terenów, w szczególności na terenie Stobrawskiego 

Parku Krajobrazowego, w tym ochrona i rewaloryzacja zabytkowej zabudowy oraz układów 

urbanistycznych,  

 ochrona naturalnej rzeźby terenu, ochrona powierzchni ziemi przed odpadami,  

 zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie zużycia energii, w tym promocja 

źródeł niskoemisyjnych i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (przede wszystkim 

wykorzystujących odpady drzewne, słomę, energię słoneczną),  

 ochrona przed hałasem, w tym przede wszystkim prewencyjna (odpowiednie lokalizowanie 

funkcji mieszkaniowej i usługowej) oraz modernizacja dróg, budowa ścieżek rowerowych,   

 podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców i promocja walorów kulturowo-

krajobrazowych gminy (w szczególności terenu Stobrawskiego Parku Krajobrazowego). 

 

Największe koszty generują zaplanowane działania dotyczące ochrony wód i gospodarki 
wodno-ściekowej, związane przede wszystkim z planowaną kanalizacją gminy oraz działania 

dotyczące ochrony powietrza, co jest związane głównie ze remontami dróg. Znaczące koszty będą 

także wynikiem realizacji planów dotyczących zasobów przyrodniczych, a w tym wykorzystania 

środków na odnowę wsi. Przy większości działań przewiduje się pozyskanie środków zewnętrznych, 
w tym UE. Ogółem na lata 2016 - 2020 planuje się zadania na łączny koszt 23,11 mln zł 

 

Główna odpowiedzialność za realizację Programu spoczywa na Wójcie Gminy, który składa 
Radzie Gminy i Powiatu raporty z wykonania Programu, co 2 lata. Wójt współdziała z organami 

administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego oraz samorządem powiatowym, które 

dysponują instrumentarium wynikającym z ich kompetencji. Monitoring i ocena realizacji Programu 
będzie zadaniem wyznaczonego koordynatora. Podstawą właściwego systemu oceny realizacji 

Programu jest dobry system sprawozdawczości oparty na odpowiednio dobranych wskaźnikach stanu 

środowiska.  

4 SPÓJNOŚĆ PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY 

POPIELÓW Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI 

Realizacja celów założonych w Programie powinna przyczyniać się między innymi do 
realizacji celów ustalonych w innych dokumentach strategicznych. W pierwszej kolejności strategiach 

i programach na poziomie gminnym. Jednocześnie cele Programu nie mogą być sprzeczne z celami 

zakładanymi w dokumentach szczebla powiatowego, regionalnego, krajowego i unijnego. Działania 
programu powinny wspierać osiąganie celów, które zostały przyjęte na wyższych poziomach.  

 

Dokumenty szczebla krajowego i unijnego  

 
W Programie uwzględniono przede wszystkim cele wskazane w wymienionych poniżej 

dokumentach strategicznych szczebla krajowego. Szczególną uwagę zwrócono na Strategię 
"Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko", która to odnosi się w sposób bezpośredni do zagadnień 

związanych z ochroną  środowiska. 

 Strategia Rozwoju Kraju 2020 i strategie zintegrowane: 

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala 

Nowoczesności; Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne 
społeczeństwo, konkurencyjna Gospodarka, sprawne państwo 

 Strategia "Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko"; 

 Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki "Dynamiczna Polska 2020"; 

 Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku); 

 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020; 
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 Strategia "Sprawne Państwo 2020"; 

 Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej 

Polskiej 2022; 

 Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary 

wiejskie; 

 Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020; 

 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020; 

 strategie sektorowe m.in.: 

 Krajowy program ochrony powietrza w Polsce, 

 Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,  

 Krajowy plan gospodarki odpadami 2014 i Krajowy program zapobiegania 

powstawaniu odpadów,  

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020,  

 Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz 

Plan działań na lata 2014–2020,  

 Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu 

do roku 2020 z perspektywą do roku 2030, 

 Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku,  

 Projekt Polityki Wodnej Państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016),  

 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, 

 MasterPlan dla obszaru dorzecza Odry,  

 Program Wodno-Środowiskowy Kraju. 

Jako członek Unii Europejskiej zobowiązani jesteśmy także do oceny zgodności 

zakładanych w Programie celów z celami ochrony środowiska UE. Tworząc Program 
uwzględniono także cele prezentowane w Siódmym Programie Działań ochrony środowiska 

UE. 

 

Dokumenty rangi regionalnej 

Do kluczowych dokumentów rangi regionalnej, w przypadku których dokonywano oceny 

spójności celów, zaliczyć należy: Strategię rozwoju województwa opolskiego 2020 oraz Plan 
zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego i Regionalny program operacyjny 

województwa opolskiego 2014 - 2020, a także dokumenty sektorowe istotne z punktu widzenia 

ochrony środowiska: 

 program ochrony środowiska dla województwa opolskiego, 

 plan gospodarki odpadami dla województwa opolskiego,  

 programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych,   

 program ochrony przed hałasem, 

 plan transportowy województwa opolskiego, 

 plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. 

Dokumenty rangi powiatowej i gminnej 
 

 Strategia rozwoju powiatu opolskiego na lata 2015 – 2025, 

 Program ochrony środowiska dla powiatu opolskiego, 

 Strategia rozwoju gminy Popielów na lata 2016 -2020, 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popielów, 

 Program gospodarki niskoemisyjnej gminy Popielów, 

 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy 

Popielów. 
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5 OCENA STANU ŚRODOWISKA DLA KAŻDEGO OBSZARU 

INTERWENCJI 

5.1 Ochrona klimatu i jakości powietrza 

5.1.1 Ocena stanu środowiska w zakresie czystości powietrza atmosferycznego 

Badaniem stanu jakości powietrza w województwie opolskim zajmuje się Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. WIOŚ prowadzi pomiary jakości powietrza w oparciu 

wyniki otrzymywane na stacjach pomiarowych. Ocena jakości powietrza dokonywana jest dla całej 

strefy opolskiej, w skład której wchodzi gmina Popielów. 
 

W zakresie emisji pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, pomiary stanu jakości 

powietrza dokonywane są w 13 stacjach pomiarowych na obszarze strefy opolskiej. Na terenie 

powiatu opolskiego wyznaczono 3 stacje pomiarowe, najbliżej gminy Popielów zlokalizowana była 
stacja pomiarowa w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Piłsudskiego. Przeprowadzone w 2014 i 2015 roku 

pomiary nie wykazywały przekroczeń wartości normatywnych poniższych zanieczyszczeń. Pozostałe 

zanieczyszczenia w 2014 i 2015 r. nie były mierzone na terenie powiatu opolskiego, pomiary 
wykonywane były na innych stacjach pomiarowych w ramach „strefy opolskiej”. 

 

 Tabela nr 1. Wyniki pomiarów na stacjach pomiarowych w  
 powiecie opolskim w 2014 i 2015 roku. 

Punkt pomiarowy 

SO2 

[μg/m
3
] 

NO2 

 [μg/m
3
] 

2014 2015 2014 2015 

Dobrzeń Wielki,  

ul. Namysłowska 
4,2 3,5 16 14 

Ozimek,  

Plac Wolności 
3,8 3,6 17 15 

Prószków,  

ul. Opolska 
5,6 4,7 21 19 

Źródło: WIOŚ Opole 
 

Na terenie województwa opolskiego, stężenia ww. zanieczyszczeń od wielu lat utrzymują się na 
niskim poziomie i nie wykazują przekroczeń standardów jakości powietrza. W całym województwie 

zaobserwować można stopniową poprawę jakości powietrza, szczególnie w odniesieniu do roku 2010. 

W zakresie dwutlenku siarki i dwutlenku azotu okresem dominującej emisji w gminie Popielów, 

powiecie opolskim, jak i w całym województwie jest sezon zimowy (grzewczy), czyli okres 
październik – marzec i właśnie w tym czasie obserwuje się najwyższy poziom jego stężeń, nawet 

kilkukrotnie wyższy niż w okresie letnim (pozagrzewczym). 
 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, dokonując corocznej klasyfikacji jakości 

powietrza w dwóch strefach województwa opolskiego: 

 

- miasto Opole na prawach powiatu,  
- strefa opolska obejmująca pozostałe powiaty województwa,  

 

oceną objął wszystkie substancje, dla których w prawie krajowym (rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu) i dyrektywach unijnych 

(2008/50/WE oraz 2004/107/WE) określono poziomy dopuszczalne/docelowe/celu długoterminowego 

w powietrzu, ustanowione ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego i ochronę roślin.  
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Tabela nr 2. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2015 
Klasyfikacja strefy opolskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla 

poszczególnych zanieczyszczeń 

Rodzaj 

zanieczyszczenia 

 

SO2 

 

NO2 CO C6H6 O3 PM10 Pb As Cd Ni B(a)P PM2,5 

Symbol klasy 

wynikowej 
A A A A C C A A A A C C 

Klasyfikacja strefy opolskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin 

Symbol klasy 

wynikowej 
A A   

A-

D2 
       

Źródło: WIOŚ Opole, 2015 

Oznaczenia symboli klas: 

A – poziom stężeń zanieczyszczenia nie przekracza poziomu docelowego,  
C – poziom stężeń zanieczyszczenia jest powyżej poziomu docelowego, oczekiwane działania to dążenie do 

osiągnięcia poziomu docelowego substancji w określonym czasie za pomocą ekonomicznie uzasadnionych 

działań technicznych i technologicznych, opracowanie programu ochrony powietrza, w celu osiągnięcia 

odpowiednich poziomów docelowych w powietrzu. 

 

 Dla strefy opolskiej, w kryteriach określonych dla ochrony zdrowia, największe przekroczenia 

stężeń zanieczyszczeń w powietrzu stwierdzono dla ozonu, benzo(a)pirenu, pyłu zawieszonego PM10 

oraz pyłu PM 2,5. Głównymi czynnikami prowadzącymi do naruszania standardów czystości 

powietrza w zakresie pyłu zawieszonego,  benzo(α)pirenu i ozonu (O3) jest niska emisja z obiektów 
mieszkalnych oraz transportu drogowego. Dla tych zanieczyszczeń, Marszałek Województwa ma 

obowiązek opracować programy ochrony powietrza, które uwzględnią działania zmierzające do 

osiągnięcia odpowiednich poziomów docelowych powyższych substancji w powietrzu. 
Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów 

dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem 

działań krótkoterminowych został przyjęty uchwałą nr XXXIV/417/2013 Sejmiku Województwa 

Opolskiego z dnia 25 października 2013 roku. Określono w nim działania niezbędne do przywrócenia 
standardów jakości powietrza. Do podstawowych kierunków działań zaliczono: 

 stworzenie mechanizmów umożliwiających wdrożenie i zarządzanie POP, w tym: 

 wprowadzenie odpowiednich zapisów do kluczowych dokumentów strategicznych 

(MPZP, Programy ochrony środowiska), 

 wdrożenie działań wynikających z POP na poziomie samorządów lokalnych. 

 realizacja działań zmierzających do ograniczenia emisji z indywidualnych systemów 

grzewczych, w tym: 

 działania ukierunkowanie na ograniczenie niskiej emisji (m.in. przygotowanie 

i realizacja PONE), 

 działania wspomagające w zakresie redukcji emisji z transportu, 

 kontrola emisji przemysłowych. 

5.1.2 Źródła zanieczyszczeń powietrza  

Poziom emisji w gminie Popielów wyznacza przede wszystkim emisja niska i emisja 
komunikacyjna oraz napływ zanieczyszczeń z zewnątrz. Wpływy dużych zakładów przemysłowych, 

w tym przede wszystkim najbliższej Elektrowni „Opole", położonych w środkowej i wschodniej 

części województwa opolskiego są w znacznym stopniu łagodzone przez korzystną różę wiatrów 
(dominacja wiatrów zachodnich i południowych). Jednakże ciąg powietrzny, który tworzy się w 

dolinie Odry może kierować zanieczyszczenia powietrza w dół rzeki wbrew dominującym 

kierunkom wiatru. Na terenie gminy Popielów brak jest dużych zakładów przemysłowych. 

 
Na podstawie bazy danych wykonanej dla Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy (2014) 

stwierdzono, że w strukturze emisji dwutlenku węgla w roku 2013 dominował węgiel kamienny 
(77%). Zużycie energii elektrycznej przez odbiorców finalnych stanowi 19% łącznej emisji CO2 na 

terenie gminy Popielów. Paliwa wykorzystane w transporcie stanowią niecałe 2% emisji, a zużycie 
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oleju opałowego to ok. 1% emisji dwutlenku węgla w gminie. 94% emisji dwutlenku węgla pochodzi 

z sektora publicznego i prywatnego z podsektora budynków mieszkalnych, co związane jest z 

wykorzystywaniem węgla kamiennego na cele ogrzewania budynków, a także zużyciem energii 

elektrycznej na cele bytowe przez mieszkańców gminy. Sektor budynki, wyposażenie i urządzenia 
komunalne odpowiedzialny jest za 3% emisji dwutlenku węgla, podobnie jak podsektor oświetlenie 

publiczne. Emisja dwutlenku węgla w transporcie stanowi ok. 1% łącznej emisji CO2 w gminie 

Popielów. 
 

Emisja niska 
 

Emisja niska obejmuje emisję ze źródeł niezorganizowanych, do których zalicza się głównie paleniska 

domowe, małe kotłownie, warsztaty rzemieślnicze i rolnicze. Wielkość tej emisji jest trudna do 
oszacowania. Na terenach o rozwiniętej sieci ciepłowniczej wynosi od kilku do kilkunastu procent, 

natomiast na obszarach, których nie obejmują centralne systemy ciepłownicze, zwłaszcza na 

obszarach wiejskich, do kilkudziesięciu procent. Na terenie gminy Popielów 88% ogólnego zużycia 

energii finalnej sektora prywatnego w 2013 r. przypadało na ogrzewanie budynków mieszkalnych 
węglem kamiennym (86%) i olejem opałowym (2%). 7% to zużycie energii elektrycznej w 

gospodarstwach domowych i usługach. 

 
Ograniczenie niskiej emisji prowadzi od kilku lat urząd gminy, który wymienił w poprzednich latach 

systemy ogrzewania budynków użyteczności publicznej oraz montuje w nich instalacje OZE: OSP 

Popielów (pompa ciepła), Przedszkole w Starych Siołkowicach (pompa ciepła, kolektory słoneczne) i 

szkoła w Popielowie (pompa ciepła). W związku z powyższym w strukturze zużytego paliwa 
budynków publicznych dominuje węgiel kamienny (57%), ale w dużo niższym stopniu niż w 

budynkach mieszkalnych, który wykorzystywany jest do celów grzewczych i przygotowania ciepłej 

wody użytkowej. 41% ogólnego zużycia energii w sektorze publicznym w roku bazowym stanowiła 
energia elektryczna, wykorzystywana na cele komunalno-bytowe oraz dla oświetlenia publicznego, a 

pozostałe 2% - inne paliwa kopalne. 
 

Emisja komunikacyjna 

 
Obok energetyki do największych źródeł zanieczyszczenia powietrza zaliczana jest komunikacja. W 

wyniku spalania paliw w silnikach samochodowych do atmosfery przedostają się zanieczyszczenia 

gazowe: tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla i węglowodory (szczególnie benzen) oraz pyły 

zawierające m.in. związki ołowiu, kadmu, niklu i miedzi. Emisja dwutlenku węgla w transporcie 
prywatnym i komercyjnym stanowiła ok. 3% łącznej emisji CO2 w Gminie Popielów w roku 2013 

(Plan gospodarki niskoemisyjnej gminy Popielów, 2014). Generalnie oddziaływanie ruchu 

samochodowego na środowisko ma tendencje rosnącą. W ostatnich latach nastąpił dynamiczny wzrost 
liczby pojazdów poruszających się na drogach. Głównym liniowym źródłem emisji zanieczyszczeń w 

gminie jest przede wszystkim droga wojewódzka nr 457 relacji Brzeg - Dobrzeń Wlk. oraz drogi 

powiatowe. Pozostałe drogi, z uwagi na niewielkie natężenie ruchu stanowią niewielkie źródło emisji 

zanieczyszczeń. 
 

5.1.3 Prognoza stanu środowiska 

Do czynników które obecnie determinują występowanie naruszeń standardów czystości 
powietrza atmosferycznego zaliczyć należy: niską emisję zanieczyszczeń ze spalania paliw w 

lokalnych kotłowniach oraz niską emisję związaną z ruchem drogowym. Tempo zmian w tych 

obszarach będzie miało wpływ na to jak szybko stan czystości powietrza atmosferycznego będzie 
ulegał poprawie lub pogorszeniu. 

W przypadku ruchu samochodowego minimalizacja emisji zanieczyszczeń uzależniona będzie 

w głównej mierze od stopnia w jakim uda się zminimalizować użycie indywidualnych środków 

transportu, a zmaksymalizować wykorzystanie transportu publicznego, poprawić stan techniczny 
parku samochodowego, ograniczyć czas podróży i tym samym ilość zużywanych paliw, itd. Na 
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obecnym etapie trudno jest prognozować w jakim stopniu poszczególne czynniki przyczynią się do 

poprawy sytuacji w tym obszarze. W przypadku wieku parku samochodowego obserwuje się 

negatywne trendy, które z pewnością będą przyczyniać się do zwiększenia ładunku zanieczyszczeń 

wprowadzanych do środowiska. Trudno prognozować w jakim stopniu trend ten zostanie 
zrównoważony wprowadzaniem na rynek aut hybrydowych czy wyłącznie z napędem elektrycznym. 

Do tej pory następował wzrost zużycia energii finalnej w sektorze transportu prywatnego i 

komercyjnego. Jest to wynikiem wzrostu liczby pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy i w 
konsekwencji zwiększonego ruchu lokalnego. Wzrost finalnego zużycia benzyny, oleju napędowego i 

gazu LPG jest związane z prywatnym sektorem transportowym i większą liczbą pojazdów 

poruszających się lokalnie na terenie gminy Popielów. W roku 2013 zanotowano 66% wzrost liczby 
pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy w porównaniu z 1996 r. (Plan gospodarki 

niskoemisyjnej gminy Popielów, 2014). 

Jednakże działania planowane w zakresie ograniczania niskiej emisji przewidują istotne 

modernizacje parku przewoźników publicznych co z kolei może wpłyną na poprawę czystości 
powietrza. Stale rozbudowywane sieć połączeń drogowych, a ostatnio także nabierający rozpędu 

rozwój infrastruktury kolejowej z pewnością przyczynią się do ograniczenia czasu użytkowania 

indywidualnych środków transportu, co także wpłynie pozytywnie na czystość powietrza 
atmosferycznego. Ostateczny bilans tych działań powinien wpłynąć na utrwalenie pozytywnego 

trendu w wzroście liczby stref klasyfikowanych jako "A" w kontekście czystości powietrza 

atmosferycznego. 

Natomiast w przypadku niskiej emisji związanej ze stacjonarnymi źródłami zanieczyszczeń, 

które powodują największe negatywne oddziaływania na jakość powietrza na terenach wiejskich, ze 

względu na realizowane w tym obszarze na znaczącą skalę działania inwestycyjne, przewidziane 

między innymi w planach gospodarki niskoemisyjnej, może nastąpić poprawa. Jednakże konieczne 
jest tutaj wsparcie finansowe mieszkańców. Działania które w sposób powszechny są planowane w 

ramach wspomnianych planów to między innymi: wymiana niskosprawnych kotłów węglowych i 

zastąpienie ich niskoemisyjnymi kotłami węglowymi, olejowymi bądź gazowymi, stosowanie 
ogrzewania elektrycznego, stosowanie bezemisyjnych źródeł ciepła (pomp ciepła, paneli 

słonecznych). W przypadku prowadzenia prac termomodernizacyjnych należy także uwzględnić 

możliwość negatywnego oddziaływania na ptaki i nietoperze 

Trend ten potwierdza analiza wykonana w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla gminy 
Popielów (2014), gdzie stwierdzono w strukturze finalnego zużycia energii pomiędzy rokiem 

bazowym i kontrolnym, zmniejszenie zużycia węgla kamiennego (o 29%), co było wynikiem zmiany 

dotychczas stosowanych kotłów węglowych na bardziej energooszczędne (w tym olejowe) oraz 
prowadzonych prac termomodernizacyjnych, polegających na wymianie nieszczelnych okien, a także 

ocieplaniu budynków. Największa zmiana odnotowana została dla sektora budynków mieszkalnych, 

gdzie emisja CO2 zmniejszyła się o 12.320 Mg CO2, tj. o 25%. Zmniejszenie emisji w budynkach 
usługowych wynika z wymiany źródeł ciepła z kotłów węglowych na piece olejowe. Zmniejszenie 

emisji CO2 w sektorze publicznym w podsektorze oświetlenie publiczne jest związane bezpośrednio 

ze zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej i zmianą technologii. Zmniejszenie emisji nastąpi także 

po planowanych przez gminę modernizacjach obiektów publicznych oraz budowie ciągów pieszo-
rowerowych. Należy podkreślić, iż w roku kontrolnym 122,6 MWh energii wykorzystanej na terenie 

gminy zostało wyprodukowane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Energia pozyskana ze 

źródeł odnawialnych stanowi 0,14% energii zużytej przez odbiorców końcowych na terenie gminy 
Popielów.  

 

W wyniku przeprowadzonej analizy wyników inwentaryzacji bazowej i kontrolnej emisji 
dwutlenku węgla na terenie gminy Popielów zidentyfikowano priorytetowe obszary działań w gminie. 

Należą do nich:  

 obiekty gminy Popielów i jednostek organizacyjnych gminy, jako te, na które gmina Popielów 

ma największy wpływ i gdzie zaplanowane zadania mogą być przykładem wdrażania dobrych 

praktyk dla mieszkańców gminy,  
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 budownictwo mieszkaniowe, jako sektor, który ma najbardziej istotny wpływ na wielkość 

emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Popielów,  

 transport jako sektor, w którym odnotowano wzrost finalnego zużycia energii oraz wzrost 

oszacowanej emisji dwutlenku węgla.  

5.1.4 Ochrona klimatu i jakości powietrza w kontekście zagadnień horyzontalnych 

Niewątpliwie zagadnienia ochrony klimatu i jakości powietrza atmosferycznego wiążą się 

bezpośrednio ze zmianami klimatycznymi. Obserwowany i prognozowany wzrost temperatur, wzrost 
intensywności zjawisk atmosferycznych mogą mieć zarówno pozytywny jak i negatywny wpływ na 

stopień zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Na przykład o ile wzrost temperatury może 

zredukować ilość generowanych w procesie produkcji ciepła zanieczyszczeń, to o tyle wzrost 
zapotrzebowania na chłód spowoduje wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, której 

produkcja także wymaga zużycia paliw kopalnych. Trudno zatem na obecnym etapie przewidzieć w 

sposób ilościowy skutki zmian klimatycznych w tym obszarze interwencji. 

W przypadku produkcji energii elektrycznej, wzrost temperatur skutkuje generalnym 
spadkiem zużycia energii elektrycznej, podczas gdy spadek temperatur zwiększa konsumpcję energii. 

Zatem generalnie w obszarze produkcji energii czynnik klimatyczny może skutkować redukcją emisji 

zanieczyszczeń. Odwrotny trend może występować w przypadku środków komunikacji, gdzie wzrost 
temperatur może prowadzić do wzrostu zużycia paliwa, np. w związku z intensywniejszym 

korzystaniem z klimatyzacji samochodowej. Wzrost średnich temperatur zredukuje zapotrzebowanie 

na ciepło, a tym samym może przyczynić się do redukcji niskiej emisji, która w chwili obecnej jest 
powodem zaliczenia strefy opolskiej do klasy "C". 

Jednym z najważniejszych zagadnień w tym obszarze interwencji jest konieczność 

prowadzenia szeroko zakrojonych działań edukacyjnych wśród mieszkańców w zakresie: 

szkodliwości spalania odpadów w piecach, promocji nowoczesnych technologii cieplnych oraz 
odnawialnych źródeł energii. Duża rolę mogą odegrać tu szkoły prowadząc edukację ekologiczną 

wśród uczniów. 

5.1.5 Analiza SWOT 

Obszar interwencji: 

Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Mocne strony Słabe strony 

- znaczny udział pozyskiwanej energii ze źródeł 

odnawialnych w budynkach użyteczności 

publicznej, 

- wymienione źródła ciepła (kotły węglowe) w 

obiektach gminnych 
- przeprowadzane modernizacje i remonty dróg 

- zdecydowana dominacja węgla kamiennego 

(93%) w strukturze zużytego paliwa, 

- opalanie indywidualnych palenisk domowych 

paliwem o niskiej jakości, 

- spalanie odpadów w paleniskach domowych, 

- niska świadomość społeczeństwa 

Szanse Zagrożenia 

- wprowadzanie nowych technologii zwiększających 
wykorzystanie paliw alternatywnych i odnawialnych 

źródeł energii, 

- planowana budowa ciągów pieszo-rowerowych, 

- wsparcie  projektów  w  zakresie  budowy  urządzeń  

i  instalacji  do  produkcji  i transportu energii 

odnawialnej, 

- upowszechnianie informacji o szkodliwości niskiej 
emisji 

- zanieczyszczenie powietrza ozonem, 
benzo(a)pirenem, pyłem PM2,5 oraz PM10 

pochodzącymi z niskiej emisji, 

- zanieczyszczenie powietrza powodowane przez 

emisję komunikacyjną, 

- długi okres zwrotu inwestycji, wysokie koszty 

zakupu i montażu instalacji,  

- niewystarczające wsparcie inwestycji 
prywatnych. 
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5.2 Zagrożenia hałasem 

5.2.1 Ocena stanu środowiska w zakresie zagrożenia hałasem 

Zagadnienie hałasu zewnętrznego na obszarze gminy Popielów, ale także całego województwa 

opolskiego stanowi istotny problem, lecz dotychczas kompleksowo nierozpoznany. Dźwięki 

pochodzące z powyższych źródeł tworzą klimat akustyczny środowiska i odpowiadają za uciążliwość 
hałasu oraz jego negatywny wpływ za zdrowie i życie ludności. Na klimat akustyczny gminy 

Popielów jak i całego województwa opolskiego wpływa w głównej mierze hałas komunikacyjny, a w 

szczególności hałas drogowy. Spowodowane jest to ciągłym wzrostem natężenia ruchu, zwłaszcza 
udział transportu ciężkiego, złym stanem technicznym pojazdów, stanem  technicznym  nawierzchni 

dróg, jej rodzaju, organizacji ruchu drogowego oraz rodzaju zabudowy wzdłuż szlaków 

komunikacyjnych generujących największe stężenie hałasu. 
 

W zależności od pochodzenia hałasu rozróżniamy kategorie hałasu takie jak: 

 hałas komunikacyjny (komunikacja samochodowa, kolejowa i lotnicza oraz obiekty z nią 

związane), 

 hałas przemysłowy (zakłady przemysłowe, rzemieślnicze i usługowe emitujące hałas do 

środowiska), 

 hałas komunalny (obiekty publiczne związane z hałaśliwą działalnością np. stadiony, tereny 

zabaw itp., transport dostawczy, urządzenia oczyszczania miasta i maszyny budowlane). 

 

Podstawowym wskaźnikiem oceny zanieczyszczenia środowiska hałasem jest wskaźnik tzw. 
równoważny poziomu dźwięku – LAeq, który jest uśrednionym poziomem dźwięku w funkcji czasu. 

Stanowi on wartość porównawczą z dopuszczalnym poziomem hałasu, określonym dla wyróżnionego 

przeznaczenia terenu.  

 
Na terenie województwa opolskiego monitoring stanu akustycznego w środowisku prowadzi 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu. Według ustawy Prawo ochrony środowiska 

pomiary hałasu prowadzone są również przez zarządców dróg i linii kolejowych oraz niektóre 
starostwa. 

 

Hałas drogowy 
 

Do najbardziej uciążliwych źródeł hałasu w środowisku należy komunikacja drogowa, która 

emituje około 80 % wszystkich hałasów rozprzestrzeniających się na terenach osadniczych. Na 

poziom hałasu drogowego mają przede wszystkim wpływ: natężenie ruchu komunikacyjnego, udział 
transportu ciężkiego w strumieniu ruchu, prędkość ruchu pojazdów, stan techniczny pojazdów, 

odległość zabudowy mieszkaniowej, stan i rodzaj nawierzchni, płynność ruchu i sposób eksploatacji 

pojazdów.  
W gminie Popielów ogółem znajduje się niemal 184 km dróg publicznych. Najwięcej, bo 

ponad 88 km stanowią drogi gminne, ponad 70 km z ogólnej długości stanowią drogi powiatowe, 

najmniej natomiast, bo niespełna 25 km stanowią drogi wojewódzkie. Głównymi elementami układu 
komunikacyjnego o znaczeniu regionalnym w gminie Popielów są: 

 droga wojewódzka nr 454 relacji Opole - Namysłów, droga ma niewielkie znaczenie dla 

układu komunikacyjnego gminy i nie wpływa znacząco na poziom hałasu, ponieważ 

przebiega przez tereny leśne na bardzo krótkim odcinku, wzdłuż wschodniej granicy gminy, 

 droga wojewódzka nr 457 relacji Brzeg - Dobrzeń Wlk., przebiega przez: Siołkowice Stare, 

Popielów, Stare Kolnie, Stobrawę, obserwowany wzrost natężenia ruchu o 13% w stosunku 
do roku 2005 (Generalny Pomiar Ruchu), 

 droga wojewódzka nr 458 relacji Obórki - Popielów, łączy gminę z lewym brzegiem Odry i 

drogą krajową nr 94, przebiega przez tereny wsi Kolonia Popielowska, obserwowany wzrost 

natężenia ruchu, 
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 droga wojewódzka nr 462 relacji Stobrawa – Krzyżowice, obserwowany wzrost natężenia 

ruchu. 

 

Pozostałe drogi tworzą układ uzupełniający o lokalnym znaczeniu transportowym i niewielkim 

natężeniu ruchu: 14 ciągów dróg powiatowych i 21 ciągów dróg gminnych oraz ciągi dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych usytuowane poza głównymi drogami. Większość dróg powiatowych 

posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4,5 - 6,0 m z nieutwardzonymi poboczami o szerokości 

0,6 -1,0 m. 
 

Tabela 3. Wykaz dróg powiatowych na terenie gminy Popielów podległych ZDP w Opolu 

L.p. 

 

Nr drogi 

 

Nazwa drogi 

 
l. 

 

1142 

 

Mąkoszyce - Kurznie 

 2. 
 

1144 
 

Karłowice - Karłowiczki 
 3. 

 
1147 

 
Smiechowice - Karlowice 
 4. 

 
1148 

 
Stare Kolnie do drogi nr 1348 
 5. 

 
1149 

 
Karlowice - Popielów 
 6. 

 
1150 

 
Popielów - Ładza 
 7. 

 

1151 

 

Popielów - Wielopole 

 8. 

 

1152 

 

Stare Kolnie - Rybna 

 9. 

 

1153 

 

Kolonia Popielowska - droga przez wieś 

 10. 

 

1154 

 

Kuźnica Katowska - Biadaszka 

 11. 

 

1155 

 

Popielów - Nowe Siołkowice 

 12. 

 

1156 

 

Kaniów – droga przez wieś 

 13. 

 

1190 

 

Stobrawa do drogi 1348 

 14. 
 

1348 
 

Ligota Wołczyńska – DW 457 
 - drogi powiatowe o największym znaczeniu dla powiązania komunikacyjnego gminy 

  

Stan techniczny dróg na terenie gminy jest bardzo zróżnicowany. Drogi wojewódzkie są 
częściowo wyremontowane, ich stan jest średni lub dobry. Nie wszystkie drogi powiatowe posiadają 
nawierzchnie utwardzone, z kolei stan techniczny dróg gminnych wymaga pewnych nakładów na ich 

poprawę – występuje też potrzeba budowy chodników i/lub ciągów pieszo-rowerowych. Drogi 

gminne mają różne typy nawierzchni i są różnej szerokości. Występują nawierzchnie bitumiczne, 
brukowe i kostkowe oraz gruntowe. Szerokość nawierzchni zmienia się od 3,5 do 6,5 m. Ponadto do 

kategorii dróg gminnych zaliczono ulice wiejskie, które zakwalifikowano do kategorii ulic lokalnych. 

 

Tabela 4. Wykaz najważniejszych dróg gminnych na terenie gminy Popielów 

L.p. 

 

Nazwa drogi 

 

Długość drogi 

[km] 

 l. 

 

Roszkowice - Bielice 

 

3,1 

 2. 

 

Karłowice - Bąkowice 

 

2,9 

 3. 

 

Stobrawa - Kurznie 

 

2,8 

 4. 

 

Kurznie - Roszkowice 

 

4,1 

 5. 

 

Kurznie - Stare Kolnie 

 

3,4 

 6. 

 

Karłowiczki - Bielice 

 

3,8 

 7. 

 

Kuźnica-Katowska - Siedlice 

 

3,6 

 8. 

 

Stobrawa - Odłogi 

 

1,4 

 9. 

 

Rybna - Stare Kolnie 

 

3,0 

 10. 

 

Stare Kolnie - Kolonia Popielowska 

 

1,6 

 11. 

 

Stare Kolnie - Karłowice 

 

4,6 

 12. 

 

Kolonia Popielowska - Mikolin 

 

0,7 

 13. 

 

Kolonia Popielowska - Kabachy 

 

3,7 

 14. 

 

Popielów - Lipie Laski 

 

1,9 

 15. 

 

Popielów - Lubienie 

 

1,6 

 16. 

 

Popielów – droga gospodarcza w kierunku 

Lubienia 
 

0,9 

 17. 

 

Kaniów - Gr. Rejonu 

 

0,6 

 18. 

 

Nowe Siolkowice – DP 1156 

 

6,5 
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19. 
 

Nowe Siolkowice – Chróścice (do granicy 
gminy) 

 

4,3 
 20. 

 
Kaniów - Chróścice 
 

2,9 
 21. 

 
Stare Siolkowice - Golczowice 
 

1,2 
                                                                            Razem:                                       58,6 

 Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy Popielów [2015] 

 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w ostatnich latach (2014, 2015) nie 

przeprowadzał pomiarów oceniających hałas komunikacyjny w otoczeniu dróg wojewódzkich na 

terenie gminy. Jednakże, ze względu na znaczące natężenie ruchu, można się spodziewać przekroczeń 
dopuszczalnych poziomów natężenia hałasu w bezpośrednim sąsiedztwie dróg wojewódzkich, w 

szczególności drogi nr 457 relacji Brzeg -Dobrzeń Wlk. tj. na terenach zabudowanych wsi Siołkowice 

Stare, Popielów, Stare Kolnie i Stobrawa. Natomiast na drogach powiatowych i gminnych, ze względu 

na niewielkie natężenie ruchu, poziom hałasu nie będzie przekraczał ustawowych norm, a pogorszenie 
klimatu akustycznego ma charakter jedynie lokalny. 

 

Hałas kolejowy 
 

Głównym elementem układu kolejowego mogącym negatywnie wpływać na zanieczyszczenie 

hałasem w gminie Popielów jest linia kolejowa pierwszorzędna nr 277 relacji Opole-Jelcz-Wrocław 
Brochów stanowiąca fragment międzynarodowych szlaków kolejowych o transporcie kombinowanym 

C30 i C59, objęta międzynarodową umową „AGTC". Na terenie gminy Popielów nie badano poziomu 

hałasu, ale badania wykonane na tego typu liniach wykazywały przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów hałasu dla pory nocnej w odległości do 460 m od skraju torów i dla pory dziennej w 
odległości 250 m od skraju torów. 

 

Hałas przemysłowy 
 

Hałas przemysłowy, obok hałasu komunikacyjnego decyduje o ogólnym poziomie 

uciążliwości akustycznej na rozpatrywanym terenie. Z uwagi na lokalny charakter źródła hałasu 

przemysłowego źródła te mają charakter drugorzędny. Uciążliwość akustyczna obiektów 
przemysłowych oceniana jest na podstawie pomiarów. Pomiary hałasu wykonywane są przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w związku ze skargami mieszkańców lub zgodnie z 

przyjętym planem kontroli zakładów.  
 

5.2.2 Prognoza stanu środowiska 

Głównymi czynnikami kształtującymi klimat akustyczny i narażenie mieszkańców gminy na 
hałas jest komunikacja. W pierwszej kolejności samochodowa, w drugiej kolejowa. Lokalnie na hałas 

narażeni są także mieszkańcy terenów sąsiadujących z obszarami przemysłowymi, ale ze względu na 
brak dużych zakładów przemysłowych, w gminie Popielów jest to zjawisko marginalne. 

Tendencje zmian stopnia zagrożenia mieszkańców hałasem, uzależnione są głównie od 

następujących czynników: 

 sposobu organizowania przestrzeni (planowanie przestrzenne), 

 wzrostu ilości pojazdów na drogach, 

 wzrostu ilości przewozów liniami kolejowymi, 

 planowanych remontów, modernizacji, budowy obwodnic i ścieżek rowerowych. 

Biorąc pod uwagę wzrostowy trend ilości pojazdów należy zakładać wzrost 

"ilości hałasu" jaki będzie przenikał do otoczenia. Trend ten może być równoważony 

przez odpowiednie planowanie terenów komunikacji i terenów wrażliwych na hałas 
oraz budowa sieci dróg rowerowych i wprowadzanie zieleni pełniącej funkcje 

izolacyjne.  
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W gminie planowane są działania finansowane ze środków zewnętrznych w 

zakresie modernizacji dróg. Ponadto planowana jest również rozbudowa 

infrastruktury rowerowej oraz budowa obwodnicy miejscowości Stare Siołkowice i 

Popielów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 (Plan zagospodarowania 
przestrzennego województwa opolskiego, 2010), co niewątpliwie przyczyni się do 

zmniejszenia natężenia ruchu w powyższych miejscowościach, a w związku z czym 

do zmniejszenia zagrożenia hałasem. 

5.2.3 Zagrożenie hałasem w kontekście zagadnień horyzontalnych 

Zmiany klimatyczne których skutków zaczynamy doświadczać już obecnie, które zgodnie z 
przewidywaniami będą się jeszcze nasilać, nie będą mieć bezpośredniego wpływu na stopień 

zagrożenia hałasem mieszkańców. Z pewnością można przypuszczać, że pewne działania (np. zmiany 

w typach stosowanych mieszanek do budowy nawierzchni drogowej) mogą wpływać na wielkość 
emisji hałasu, ale na obecnym etapie tego typu wpływ trudno wiarygodnie ocenić. Analogiczne 

wnioski można wyciągnąć analizując zagrożenie hałasem w kontekście nadzwyczajnych zagrożenia 

środowiska.  

Z punktu widzenia ochrony przed hałasem w skali województwa istotne są natomiast działania 

edukacyjne oraz prowadzony monitoring środowiska. Obecne przepisy prawne wymagają objęciem 

okresowym monitoringiem i mapowaniem akustycznym jedynie największe źródła hałasu, ale 

stwarzają także możliwość prowadzenia monitoringu na szczeblu powiatowym, o ile działanie takie 
zostanie uznane za konieczne przez starostów powiatowych. Działania edukacyjne powinny dotyczyć 

przede wszystkim zmiany postaw konsumenckich – ograniczania wykorzystania samochodów na 

rzecz promocji ruchu rowerowego i komunikacji publicznej.  

5.2.4 Analiza SWOT 

Obszar interwencji: Zagrożenie hałasem 

Mocne strony Słabe strony 

- modernizacje dróg, 

- istniejące ścieżki rowerowe, 

- planowany rozwój ścieżek rowerowych 

 

 niewystarczająca ilość zieleni pełniącej funkcje 

izolacyjne oraz innych zabezpieczeń przed 

hałasem komunikacyjnym, 

 podwyższony poziom hałasu przy najbliższej 

zabudowie w sąsiedztwie tras komunikacyjnych, w 

szczególności drogi wojewódzkiej nr 457 relacji 
Brzeg - Dobrzeń Wlk. i linii kolejowej nr 277 

Szanse Zagrożenia 

- planowana budowa obwodnicy Starych Siołkowic 

i Popielowa, 

- zmiany postaw konsumenckich, 

- moda na zdrowy tryb życia i jazdę na rowerze. 

 zwiększająca się liczba pojazdów mechanicznych, 

 usuwanie drzew i krzewów w okolicy dróg i 

zabudowy 

5.3 Pola elektromagnetyczne 

Obecnie, za jedno z poważniejszych zagrożeń środowiska uważa się promieniowanie 

elektromagnetyczne niejonizujące (wysokiej częstotliwości). Promieniowanie to powstaje w wyniku 
działania urządzeń elektrycznych w miejscu pracy, w domu, urządzeń elektromedycznych do badań 

diagnostycznych i zabiegów fizykochemicznych, stacji nadawczych, telekomunikacyjnych (używane 

dwie częstotliwości: 860-900 MHz oraz 1800-2200 MHz, moc ok.2W), radiolokacyjnych i 
radionawigacyjnych, urządzeń przemysłowych i gospodarstwa domowego (kuchenki mikrofalowe o 

przeciętnej mocy rzędu l kW - 2 kW) oraz systemów przesyłowych energii elektrycznej. Zagadnienia 

ochrony ludzi i środowiska przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym są 
uregulowane przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa budowlanego, prawa ochrony 

środowiska, zagospodarowania przestrzennego i przepisami sanitarnymi. 
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Źródłem promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego są fale elektromagnetyczne 

wysokiej częstotliwości (30 kHz - 300GHz). Emitują one zarówno fale o częstotliwości 300MHz-

300GHz (1m-1mm) nazywane mikrofalami oraz fale o częstotliwości 30kHz-300MHz (10 km - 1m) 

nazywane falami radiowymi. Najbardziej szkodliwe źródła pól elektromagnetycznych 
zanieczyszczające środowisko stanowią źródła liniowe w postaci linii elektroenergetycznych o 

napięciu znamionowym 110 kV, 220 kV i 400 kV oraz związane z nimi stacje elektroenergetyczne 

wysokich napięć. 
 

Do sztucznych źródeł pól elektromagnetycznych mających wpływ na środowisko w gminie 

Popielów należą: 

 linia elektroenergetyczna wysokich napięć 2x400 kV relacji Dobrzeń - Pasikurowice i 

Dobrzeń - Trębaczew o przekroju przewodów roboczych 525 mm
2
 AFL, przez gminę 

Popielów przebiega dwutorowo ok. 18 km linii, 

 Główny Punkt Zasilający, tzw. GPZ-ty (komunalne i przemysłowe) pracujące na napięciu: 

110/15 kV, 
 
Tabela 5. GPZ na terenie gminy Popielów 

L.p. 

 

Nazwa GPZ-u 

 

Napięcie [kV] 

 

Rodzaj GPZ-u 

 

Moc zainstalowanych 

transformatorów [MVA] 

 

l. 

 

Siołkowice 

 

110/15 

 

komunalny 

 

2x10 

 Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popielów (2015) 
 

 linie elektroenergetyczne wysokich napięć 110 kV  

 

Tabela 6. Linie elektroenergetyczne wysokich napięć 110 kV na terenie gminy Popielów 
L.p 

 

Relacja linii 

 

Rodzaj linii 

 

Długość linii (torów) 

110kV na terenie 

gminy [km] 

 

Przekrój przewodów 

roboczych [mm2] 

 

Ocena stanu 

technicznego 

 

l. 

 

Dobrzeń -

Hermanowice 

 

2-torowa 

l-torowa 

 

50,4 

 

240 

 

4,0 

 

2. 

 

Dobrzeń -

Siołkowice 

 

2-torowa 

 

14,5 

 

240 

 

4,0 

 

3. 

 

Siołkowice -

Pawłów 

 

2-torowa l-

torowa 

 

33,8 

 

240 

 

4,0 

 

4. 

 

Borki - Pokój 

 

l-torowa 

 

17,5 

 

240/120 

 

2,5 

 Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popielów (2015) 

 

Wzrost postępu technicznego, rosnący zakres zastosowań energii elektromagnetycznej, 

wprowadzenie nowych urządzeń do eksploatacji powoduje, iż w ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła 
liczba urządzeń emitujących elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące – powodując tym 

samym wzrost „zanieczyszczeń elektromagnetycznych”.  

 stacje bazowe telefonii komórkowej pracujące głównie w paśmie GSM 900/1800 MHz.  

 cywilne stacje radiowe - CB o mocy do 10 W, 

 radiostacje amatorskie kat. l i 2, o mocy: 15 W, 250 W i 750 W, 

 stacje bazowe trunkingowej sieci łączności radiotelefonicznej, 

 szereg urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne pracujących w zakładach oraz 

urządzenia będące w dyspozycji wojska, policji czy straży pożarnej. 

5.3.1 Ocena stanu środowiska w zakresie pól elektromagnetycznych 

Podobnie jak w przypadku pozostałych komponentów środowiska, tak i w przypadku pola 
elektromagnetycznego określone są dopuszczalne natężenia pola elektromagnetycznego, których 

dotrzymywanie jest kontrolowane poprzez badania prowadzone w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska. Badania prowadzone są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 
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wybranych 45 lokalizacjach na terenie województwa oraz przez inne laboratoria na zlecenie 

zarządzających instalacjami będącymi źródłem PEM. 

Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól elektromagnetycznych 

promieniowania elektromagnetycznego dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do 3000 MHz 
uzyskanych w 2014 roku, a także w latach poprzednich dla badanych punktów pomiarowych (poza 

terenem gminy Popielów) nie przekroczyła wartości dopuszczalnej składowej elektrycznej. W 

związku z czym, zgodnie z informacją zawartą w corocznych raportach WIOŚ, na terenie 
województwa opolskiego, a w tym na terenie gminy Popielów, na obszarach potencjalnej ekspozycji 

ludności na PEM, nie występują poziomy, które naruszałyby wymagania zawarte w rozporządzeniu w 

sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.  

5.3.2 Prognoza stanu środowiska 

Pomimo ciągłego rozwoju technologii wykorzystującej pola elektromagnetyczne, 

zagęszczania się lokalizacji instalacji będących źródłem pól elektromagnetycznych, jest bardzo mało 
podobne, aby wystąpiły w perspektywie obowiązywania niniejszego Programu poziomy PEM 

naruszające normy określone rozporządzeniem. Nowe stacje telefonii komórkowej lokalizowane są w 

taki sposób aby zasięgiem pokryć tereny jeszcze nim nie objęte. Na terenie województwa nie planuje 

się także lokalizacji żadnej infrastruktury, gdzie mogłyby być wykorzystywane technologie, które 
mogłyby stanowić zagrożenie ze względu na ponadnormatywny poziom PEM. 

 

5.3.3 Zagrożenie polami elektromagnetycznymi w kontekście zagadnień horyzontalnych 
 

W polskim systemie elektroenergetycznym dominują sieci napowietrzne, które 

w przeciwieństwie do sieci kablowych są silnie narażone na awarie spowodowane silnymi wiatrami i 

nadmiernym oblodzeniem. Występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych typu huragany, 
intensywne burze itp. może doprowadzić do zwiększenia ryzyka uszkodzenia linii przesyłowych i 

dystrybucyjnych, a zatem ograniczenia w dostarczaniu energii elektrycznej do odbiorców. 

Najważniejsze zjawiska wpływające na ryzyko zniszczeń sieci przesyłowych i dystrybucyjnych to 
występowanie burz, w tym burz śnieżnych, szadź katastrofalna i silny wiatr. 

Dla produkcji energii kluczowe znaczenie ma dostępność wody dla potrzeb chłodzenia. Pobór 

wody dla tych celów stanowi 70 % całkowitych poborów wody w Polsce. W warunkach dużej 
zmienności opadów skrajne sytuacje (powodzie i susze) i wzrost niestacjonarności przepływów mogą 

zakłócić dostępność niezbędnych ilości wody, która wykorzystywana jest na cele chłodzenia. Może to 

spowodować obniżenie sprawności tradycyjnych elektrowni z chłodzeniem w obiegu otwartym oraz 

obniżenie ilości energii produkowanych przez te instalacje. 

5.3.4 Analiza SWOT 

Obszar interwencji: pola elektromagnetyczne 

Mocne strony Słabe strony 

- brak przekroczeń poziomów dopuszczalnych na 

terenie województwa, 

- brak w najbliższej perspektywie czasowej 

planowanych inwestycji, które stanowiłyby 

potencjalne źródło PEM o ponadnormatywnym 

poziomie, 
- ciągły monitoring poziomu pól 

elektromagnetycznych w wybranych lokalizacjach 

województwa opolskiego 

- stosunkowo mała liczba punktów pomiarowych 

PEM monitorowanych przez Wojewódzki 

Inspektor Ochrony Środowiska, 

- brak powtarzalności lokalizacji punktów 

pomiarowych i tym samym brak możliwości 

określenia trendu zmian poziomu PEM 

Szanse Zagrożenia 

- istniejące ustawodawstwo i normy w zakresie 

dopuszczalnego poziomu pól elektro-

magnetycznych w środowisku, sposobu kontroli 

poziomu PEM zapewnia możliwość prowadzenia 

stałego nadzoru tego obszaru interwencji. 

- ciągły rozwój nowych technologii 

bezprzewodowej transmisji danych, rosnąca 

liczba źródeł promieniowania PEM, 

- brak nadzoru nad instalacjami amatorskimi anten 

i innych urządzeń mogących wpływać lokalnie 

na poziom PEM. 
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5.4 Gospodarowanie wodami 

Jednym z podstawowych dokumentów planistycznych w gospodarce wodnej jest Program 

Wodno-Środowiskowy Kraju. Określa on działania zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego 
stanu wód na poszczególnych obszarach dorzeczy w Polsce. W myśl art. 4 RDW, jego cele 

sformułowano następująco:  

1) niepogarszanie stanu części wód;  

2) osiągnięcie dobrego stan wód: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla wód 
powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych;  

3) spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych i 

polskim prawie, w odniesieniu do obszarów chronionych (w tym wrażliwych na 
eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, 

narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych, 

przeznaczonych do celów rekreacyjnych, do poboru wody dla zaopatrzenia ludności w 
wodę przeznaczoną do spożycia, przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt 

wodnych o znaczeniu gospodarczym, do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których 

utrzymanie stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie);  

4) zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do 
środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji. 

 
Przez gminę Popielów przebiegają ważne struktury wodonośne, a także przepływa Odra - 

największa i najzasobniejsza rzeka województwa opolskiego. Około 80% powierzchni gminy leży w 

obrębie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) nr 323 (Subzbiomik Stobrawy) i nr 335 

(Zbiornik Krapkowice - Strzelce Opolskie). 
 

Największym zagrożeniem dla wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy Popielów 

jest obecnie, po skanalizowaniu dużej części obszaru gminy, głównie intensywna produkcja rolna. 
Produkcja rolna, a w szczególności zabiegi agrotechniczne ze stosowaniem środków ochrony roślin i 

nawozów sztucznych oraz rozlewanie na pola gnojowicy, brak lub nieszczelne zbiorniki na obornik i 

gnojówkę mogą powodować zanieczyszczenia wód.  

5.4.1 Ocena stanu środowiska w zakresie gospodarowania wodami 

 

Wody podziemne 

 
Na obszarze gminy oraz w jej otoczeniu wody podziemne o większym znaczeniu występują w 

utworach czwartorzędowych, trzeciorzędowych, kredy i triasu (triasu środkowego i dolnego). W 

ujęciu stratygraficznym (pionowym) utwory wodonośne reprezentują poszczególne piętra i poziomy 
wodonośne, natomiast w ujęciu przestrzennym tworzą szereg zbiorników wód podziemnych. 

Czwartorzędowy poziom wodonośny tworzą utwory piaszczysto-żwirowe pochodzenia rzecznego i 

występuje on praktycznie na całym obszarze opracowania. Spągiem tej warstwy są trzeciorzędowe 
osady neogenu. Poziom ten jest zasilany wodami opadowymi. Zwierciadło wody ma charakter 

swobodny. Funkcję drenującą spełnia przede wszystkim rzeka Odra i Stobrawa. Występowanie wód w 

utworach trzeciorzędowych związane jest z przewarstwieniami piaszczystymi tkwiącymi w 

kompleksach ilastych. Podstawowe znaczenie posiadają poziomy piaszczyste serii poznańskiej. 
Obszar gminy znajduje się również w zasięgu wodonośnej kredy i triasu. 

 

Według klasyfikacji Kleczkowskiego [1990] na obszarze opracowania występują dwa główne 
zbiorniki wód podziemnych: 

 

 GZWP 323 Subzbiomik Stobrawy, trzeciorzędowy zbiornik zajmujący ogółem 180 km
2 

powierzchni, jego fragment przebiega z południowego-wschodu na północny-zachód przez 

środkową część gminy. Piaszczysto-źwirowe osady trzeciorzędowe występujące w obrębie 
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zbiornika izolowane są utworami słabo przepuszczalnymi o miąższości ok. 30 m. Jakość wód jest 

średnia z powodu z ponadnormatywną zawartością żelaza i manganu. Szacunkowe zasoby 

dyspozycyjne zbiornika wynoszą 27 tys. m
3
/d, obszar kwalifikujący się do najwyższej ochrony 

(ONO); 

 GZWP 335 Krapkowice - Strzelce Op. triasowy zbiornik wodonośny o średniej głębokości ujęć 

100-600 m, jego fragment obejmuje południową część gminy. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne 

zbiornika wynoszą ok. 50 tys. m
3
/d, obszar kwalifikuje się do wysokiej ochrony (OWO). 

 
Tabela 7. Charakterystyka GZWP występujących na terenie gminy Popielów 
Charakterystyka 

 

GZWP 323 Subzbiomik Stobrawy 

 

GZWP 335 Krapkowice - Strzelce 

Op. 

 Stratygrafia (wiek) 

 

Trzeciorzęd 

 

triasowy 

 Typ zbiornika 

 

Porowy 

 

szczelinowo-porowy 

 Powierzchnia w km2 (ogółem)  

GZWP  

ONO  

OWO  

ONO + OWO 

 

 

180 

180 

- 

180 

 

 

2 050 

- 

1000 

1000 

 Średnia głębokość [m] 

 

80 

 

100-600 

 Zasoby [tys. m3/d] 

 

26 

 

142 

 Źródło: Kleczkowski [1990] ONO - obszar najwyższej ochrony OWO - obszar wysokiej ochrony 

 
Przedmiotem monitoringu były jednolite części wód podziemnych (JCWPd), w tym części 

uznane za zagrożone nie osiągnięciem dobrego stanu, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów 

narażonych na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego. Ostatnie badania wód podziemnych na 
terenie gminy Popielów przeprowadzone były w 2012 r., w dwóch punktach pomiarowych sieci 

krajowej, w Karłowiczkach i Chróścicach (JCWPd nr 93), a dotyczyły jedynie wody gruntowej 

(czwartorzędowej). W poniższej tabeli przedstawiono także wyniki badań monitoringu 
diagnostycznego, ostatnie badania przeprowadzono również z 2012 r., z otworów leżących poza 

gminą Popielów, ale charakteryzujących jakość wód GZWP 335 częściowo leżącego na terenie gminy 

(JCWPd nr 116 – pkt. Wrzoski).  

 
Tabela 8. Porównanie wyników badań jakości wód podziemnych w punktach monitoringu 

diagnostycznego  2010  i  2012 r. 
Lp. Nazwa 

punktu 

Stratygrafi

a ujętej 

warstwy 

K
la

sa
 j

a
k

o
śc

i 

2
0
1

0
 

K
la

sa
 j

a
k

o
śc

i 
2

0
1

2
 

Wskaźniki odpowiadające poszczególnym klasom 

jakości 

 

II klasa III klasa IV klasa V klasa 

JCWPd 

1. Karłowiczki Q III III  Temperatura   

93 

2. Chruścice Q III III  Tlen rozp.   

93 

3. Wrzoski-2 P1+2 V V    Azotyny, 

Tlen 

rozpusz. 
116 

4. Wrzoski-3 T2 V V   . Fe, O2, 

Temperatu

ra, Fluorki 

 

116 

5. Wrzoski-4 K2 IV III  Mangan, 

Żelazo 

Potas, 

Temperatura 

Tlen rozpus 

  

116 

Źródło: Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2010, 2012, WIOŚ  
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Wody gruntowe pobrane do badań z otworów w Karłowiczkach i Chróścicach 

charakteryzowały się normami dla wód o dobrej jakości, jednakże ze względu na temperaturę i tlen 

rozpuszczony sklasyfikowano je w klasie III ze względu na te wskaźniki. W 2010 r. i 2012 r. wody z 

otworów we Wrzoskach zaklasyfikowano do klasy V – wody złej jakości, pod względem zawartości 
azotynów, żelaza, fluorków i tlenu rozpuszczonego.  

 

W wodach pobranych we Wrzoskach (otwór nr 373) stwierdzono pozaklasową zawartość 
strontu, a stężenie potasu odpowiadało IV klasie. Wody te, jak również wody pobrane we Wrzoskach 

z otworu nr 372, ze względu na przekroczone normy fluorków i żelaza, nie nadawały się do picia. 

Największym zanieczyszczeniem odznaczały się wody w otworze nr 371, gdzie wartości stężeń 8 
wskaźników mieściły się w granicach IV klasy lub ją przekraczały. Normy pitne nie były dotrzymane 

przez: siarczany, żelazo, mangan, PEW, odczyn i twardość ogólną. 

 

Mapa 1.  Sieć pomiarowa z wynikami klasyfikacji wód podziemnych w punktach monitoringu 
diagnostycznego w województwie opolskim w 2012 r. (źródło: WIOŚ, GIOŚ) 

 

 
Wody powierzchniowe 

 

Obszar gminy należy do dorzecza Odry i odznacza się dobrze rozwiniętą siecią wód 
powierzchniowych. Głównym ciekiem odwadniającym teren gminy jest rzeka Odra, która dla 

południowej części gminy stanowi zlewnię bezpośrednią. Natomiast centralna i północna część gminy 

odwadniana jest za pośrednictwem zlewni cząstkowych rzeki Stobrawy, zasilanej w wodę przez Potok 

Smolnica (Czarna Woda), Kluczborską Strugę i Budkowiczankę z lewostronnymi jej dopływami: 
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Brynicą i Żydówką. Przez teren gminy przepływają jeszcze: ciek Polderowski, Fiszerka, Kamionka i 

Stara Popielówka, które są dopływami w/w rzek. 

 

Zasoby bilansowe rzek w województwie opolskim określił Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu. Zasoby te w większości są niekorzystnie rozłożone w czasie i przestrzeni. 

Deficyt wód występuje w okresie największego zapotrzebowania na wodę - w okresie wegetacyjnym, 

a okresy nadmiaru wód, prowadzące do wezbrań i powodzi występują wczesną wiosną lub w lecie. W 
poniższej tabeli przedstawiono przepływy i zasoby dyspozycyjne Odry, Stobrawy, Brynicy i 

Budkowiczanki, również dla punktów pomiarowych zlokalizowanych poza granicami gminy (w 

przypadku braku pkt na terenie gminy). 
 

Tabela 9. Zasoby dyspozycyjne największych rzek w gminie Popielów 
Ciek / pkt kontrolny 

 

Powierzchnia 

zlewni w km2 

 

Przepływ w m3/s 

 

Zasoby 

dyspozycyjne 

[dm3/ rok] 

 

Bilansowy 

 

nienaruszalny 

 

dyspozycyjny 

 Odra-Opole* 

 

10 989,0 

 

16,6 

 

8,68 

 

7,92 

 

240 765 

 
Odra-Brzeg* 

 

19 732,0 

 

29,8 

 

15,58 

 

14,22 

 

448 442 

 
Stobrawa - ujście (Odra) 

 

l 601,2 

 

1,92 

 

1,20 

 

0,72 

 

22706 

 
Budkowiczanka -ujście 

(Stobrawa) 

 

547,9 

 

0,99 

 

0,30 

 

0,69 

 

21760 

 Brynicą - ujście 

(Budkowiczanka) 

 

228,9 

 

0,30 

 

0,09 

 

0,21 

 

6622 

 Odra - Opole* - punkt kontrolny poza granicą gminy Popielów  

Sieć hydrograficzną obszaru gminy uzupełniają mniejsze cieki oraz niewielkie zbiorniki 

wodne -starorzecza oraz oczka powyrobiskowe. Na dużej części terenu gminy, ze względu na wysoki 
poziom wód gruntowych, znajduje się także sieć rowów melioracyjnych (ok. 300 km), którymi prawie 

w całości zarządza Gminna Spółka Wodna. Około 31,5% powierzchni gminy zostało zmeliorowanych. 

Największe powierzchnie zmeliorowane występują w sołectwie Popielów i Stare Siołkowice. 
Większość rowów jest w dobrym stanie technicznym, ponieważ zostały wyremontowane w 2012 roku 

z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk 

żywiołowych. Pomimo uregulowania największych rzek (Odry i Stobrawy) w ich dolinach występują 

zachowane starorzecza i małe oczka wodne, zadrzewienia łęgowe i wilgotne łąki, co sprawia, że 
tereny te stanowią ostoję chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Wartość przyrodniczą 

dolin rzecznych w gminie Popielów wyróżniono przez poddanie większej części dolin ochronie 

prawnej w formie parku krajobrazowego.  

 
Tabela 10. Charakterystyka jednolitych części wód powierzchniowych  

Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP) Status Ocena 

stanu 

Ocena ryzyka 

nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Europejski kod JCWP Nazwa JCWP 

PLRW60002113337 Odra od Małej Panwi 

do granic Wrocławia 

Silnie zmieniona część 

wód 

zły zagrożona 

PLRW6000191329 Stobrawa od Czarnej 

Wody do Odry (do 

ujścia) 

Silnie zmieniona część 

wód 

zły niezagrożona 

PLRW60001913289 Budkowiczanka od 

Wiszni do Stobrawy 

Naturalna część wód zły niezagrożona 

PLRW600019132889 Brynica od dopł. spod 

Łubnian do ujścia 

Naturalna część wód zły niezagrożona 

Źródło: Plan gospodarowania wodami w dorzeczu Odry, Warszawa 2011 

W okresie 2011 – 2014 Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu realizował zadania 
monitoringowe w zakresie wód powierzchniowych dostosowując program badań do wymogów 

Ramowej Dyrektyw Wodnej. 
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W 2014 roku została zrealizowana ocena stanu jedynej jednolitej części wód 

powierzchniowych (JCWP Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia) znajdującej się w części na 

terenie gminy Popielów. W punkcie Odra – Brzeg prowadzono badania zgodnie z dwoma 

programami: MOEU – program monitoringu operacyjnego jakości wód narażonych na eutrofizację ze 
źródeł komunalnych oraz Mona – program monitoringu operacyjnego na obszarach chronionych 

zależnych od wód, w tym na terenach ochrony siedlisk lub gatunków Natura 2000.  

Według oceny potencjał ekologiczny Odry w pkt Odra-Brzeg jest co najmniej dobry (II klasa), 
a wody Odry w tym punkcie były pozbawione cech eutrofizacji. 

 

Natomiast w latach wcześniejszych badano wody w innych, poniżej scharakteryzowanych 
JCWP należących do zlewni Stobrawy. 

 

Tabela 11. Ocena stanu jednolitych części wód w latach 2011 - 2014  
Zlewnia 

trzeciego 
rzędu 

Kod 

JCWP 

Nazwa JCWP/pkt 

pomiarowo-
kontrolnego 

Silnie 

zmieniona 
lub 

sztuczna 

JCWP 

(T/N) 

Stan/ 

potencjał 
ekologiczny 

JCWP 

Stan 

chemi-
czny 

JCWP 

Ocena 

spełnienia 
wymogów 

dla 

obszarów 

chronio-

nych 

Ocena 

stanu 
JCWP 

Stobrawa PLRW600019132889 Brynica od dopł. 

spod Łubnian do 

ujścia/ppk 

Brynica – poniżej 

Popielowa 

N dobry  TAK  

PLRW60001913289 Budkowiczanka 

od Wiszni do 

Stobrawy/ ppk 

Budkowi-czanka 
– Stare Kolnie 

N dobry  TAK  

PLRW6000191329 Stobrawa od 

Czarnej Wody do 

Odry (do ujścia) 

T dobry dobry TAK dobry 

Źródło: „Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2014, Opole. 

JCWP Brynica od dopł. spod Łubnian do ujścia – badania wykonane w 2012 r. w ramach monitoringu 

operacyjnego, stan ekologiczny określono jako dobry na podstawie elementów biologicznych – 
makrofitów, jednocześnie były spełnione wymagania dla obszarów chronionych wrażliwych na 

eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. 

 

JCWP Budkowiczanka od Wiszni do Stobrawy - badania wykonane w 2012 r. w ramach monitoringu 
operacyjnego, stan ekologiczny określono jako dobry na podstawie elementów biologicznych – 

makrofitów, jednocześnie były spełnione wymagania dla obszarów chronionych wrażliwych na 

eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. 
 

JCWP Stobrawa od Czarnej Wody do Odry - badania wykonane w 2012 r. w ramach monitoringu 

operacyjnego i diagnostycznego, stan jcw określono jako dobry, o ocenie zdecydował potencjał 
ekologiczny dobry, ze względu na elementy biologiczne – fitobentos i makrofity oraz dobry stan 

chemiczny wód. Jednocześnie były spełnione wymagania dla wód przeznaczonych do bytowania ryb w 

warunkach naturalnych oraz dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną 

zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. 
 

Zagrożenie powodziowe 

 
Znaczna część obszaru gminy Popielów znajduje się w zasięgu zalewów powodziowych, 

przede wszystkim przez wylewy rzeki Odry. W czasie katastrofalnej powodzi w roku 1997 zostało 
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zalane ok. 38% powierzchni gminy tj. 6 674 ha, w tym 5 091 ha (ok.76%) gruntów ornych. Skutkami 

powodzi zostało dotkniętych 9 z 12 wsi. Całkowicie zalane zostały wsie Rybna, Stobrawa, Stare 

Kolnie i Kolonia Popielowska. Pas terenów zagrożonych powodzią rozciąga się na szerokości ok. 1-5 

km w dolinie rzeki Odry, a także w dolinie rzeki Stobrawy i Brynicy. Także w 2010 roku gmina 
Popielów była zagrożona poważnym zalewem powodziowym.  

 

Odra zaliczana jest do rzek o jednym z największych potencjałów powodziowych, co 
potwierdza wskaźnik zmienności przepływów SWQ/WQ określony w przedziale 1:20 - 1:28 (w czasie 

powodzi w 1997r. wynosił 1:174), a istniejący w dorzeczu Odry system zabezpieczeń 

przeciwpowodziowych zbudowany został w zasadniczej części w pierwszym trzydziestoleciu XX-
wieku. W późniejszym czasie ulegał jedynie uzupełnianiu i modernizacji. Obwałowania rzeki Odry na 

odcinku Krapkowice - granica województwa dolnośląskiego, mają charakter ciągły z niewielkimi 

przerwami. Na terenie gminy Popielów (km 178,5 - 187,0) znajduje się ponadto polder „Rybna" o 

powierzchni 825 ha i pojemności 12 mln m
3
. Istniejący system ochrony przeciwpowodziowej rzeki 

Odry nie spełnił oczekiwań, w związku, z czym przebudowano go i zmodernizowano. 

Zmodernizowano między innymi wał prawostronny od miejscowości Kościerzyce do drogi 

strategicznej na polderze „Rybna" oraz zmodernizowano prawostronny wał przeciwpowodziowy rzeki 
Stobrawa na odcinku Stobrawa - Stare Kolnie.  

 
 Najistotniejsze problemy w zakresie gospodarowania wodami wymagające jak najszybszego 
rozwiązania w całym województwie, w tym również w gminie Popielów to: 

- zagrożenie niedotrzymania wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej tj., nie osiągnięcia 

dobrego stanu/potencjału wód zgodnie z Planem gospodarowania wodami dla dorzecza 
Odry, w tym prowadzenie prac na ciekach i rowach melioracyjnych w sposób nie 

przystający do współczesnych wyzwań związanych ze zmianą klimatu i pogarszających 

stan wód, 

- marginalizowanie konieczności zwiększenia udziału metod nietechnicznych 
i prewencyjnych w ochronie przeciwpowodziowej i suszy, w szczególności przez 

zatrzymanie i spowolnienie odpływu wód poprzez mikro i naturalną retencję, 

- trwałe zainwestowanie i zajmowanie terenów zalewowych w dolinach rzecznych 
i w strefach zagrożenia powodziami przez rolników (zmiana użytków zielonych na grunty 

orne, w tym na polderach zalewowych), a co się z tym wiąże często ochrona przed 

zalaniem użytków rolnych kosztem terenów zabudowanych 

5.4.2 Prognoza stanu środowiska 

Jakość wód podziemnych jest zadowalającej jakości ale część z badanych otworów, 

szczególnie płytkich (wody czwartorzędowe) zawiera wody o złej jakości. Natomiast badania wód 
powierzchniowych prowadzone przez WIOŚ w Opolu od 2011 do 2014 roku wykazały dobry stan 

wód w ciekach przepływających przez gminę Popielów. Jednakże szczegółowe badania wykonane 

2013 roku na rzece Stobrawie w ramach prac nad Strategią ochrony i odtwarzania naturalnego 

charakteru rzek i dolin rzecznych na przykładzie rzeki Stobrawy (2013) wskazują jednoznacznie na 
zdecydowanie gorszy niż w ocenach przeprowadzonych przez WIOŚ potencjał ekologiczny 

jednolitych części wód wyznaczonych dla Stobrawy. Wynika to w dużym stopniu z znacznego 

przekształcenia elementów hydromorfologicznych rzeki, a co za tym idzie również makrofitów i 
ichtiofauny. 

 
Natomiast w kontekście rodzajów zanieczyszczeń występujących w wodach, do głównych 

źródeł zanieczyszczenia wód zaliczyć należy rolnictwo (spływ powierzchniowy zanieczyszczeń z 

terenów rolniczych), a także brak pełnego skanalizowania terenów wiejskich). Tym samym 

stwierdzono, iż ewentualna zmiana jakości wód uzależniona jest w głównej mierze od: 

 rozbudowy systemu kanalizacyjnego na obszarach wiejskich, 

 stanu i ilości ścieków wprowadzanych do środowiska, 

 sposobu i ilości korzystania z nawozów i środków ochrony roślin, 
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 stanu środowiska przyrodniczego (strefy buforowe przy rowach i ciekach, 

łąki). 

 
Przewiduje się, iż stan wód, zarówno powierzchniowych jak i podziemnych ulegał będzie 

stopniowej poprawie, co będzie wynikiem zarówno stale rozbudowywanej sieci kanalizacji 

sanitarnej, jak i podnoszącej się świadomości społeczeństwa z zakresu skutków niewłaściwego 

gospodarowania ściekami. Natomiast poprawa stanu hydromorfologicznego oraz biologicznego wód, 
zależeć będzie od wzrostu świadomości związanej z nowoczesnymi, w tym nietechnicznymi 

formami ochrony przeciwpowodziowej oraz ze wzrastającym zagrożeniem suszą, co wymuszać 

będzie działania związane z odtwarzaniem sztucznej i naturalnej retencji.  

 

5.4.3 Zagrożenie zasobów wodnych w kontekście zagadnień horyzontalnych 

Przewidywane są negatywne konsekwencje zmian klimatu, w tym niekorzystne zmiany 
warunków hydrologicznych. Wprawdzie roczne sumy opadów nie ulegają zasadniczym zmianom, 

jednak ich charakter staje się mało przewidywalny, czego skutkiem są dłuższe okresy bezopadowe, 

przerywane gwałtownymi i nawalnymi opadami. Poziom wód gruntowych będzie się obniżał, co 
negatywnie wpłynie na różnorodność biologiczną i formy ochrony przyrody (w szczególności na 

zbiorniki wodne i tereny podmokłe, powodując osuszanie jeziorek, bagien, torfowisk). Zmiany będzie 

można zaobserwować również w porze zimowej, gdzie skróceniu ulegnie okres zalegania pokrywy 

śnieżnej i jej grubość. 
Niewłaściwa gospodarka przestrzenna, w szczególności inwestowanie na terenach 

zagrożonych, w tym w strefach zalewowych rzek oraz zbyt niska pojemność retencyjna naturalna, jak 

i sztuczna, nie tylko w dolinach rzek, ogranicza skuteczne działania w sytuacjach nadmiaru lub 
deficytu wód powierzchniowych. Istnieje ryzyko, że w przyszłości zjawiska te będą występowały ze 

zwiększoną częstotliwością. Wyniki przeanalizowanych scenariuszy wskazują na zwiększone 

prawdopodobieństwo występowania powodzi błyskawicznych wywołanych silnymi opadami 

mogących powodować zalewanie obszarów, na których nieodpowiednio prowadzona jest gospodarka 
przestrzenna. Na kształtowanie zasobów wodnych w dużej mierze wpływa pokrywa śnieżna. 

Prognozy przewidują, że długość jej zalegania będzie się stopniowo zmniejszała i w połowie XXI 

wieku może być średnio o 28 dni krótsza niż obecnie. Sektorem najbardziej wrażliwym na niedobory 
wody jest rolnictwo, gdzie potrzeby wodne według prognoz wzrosną o 25-30% 

 W związku z obserwowanymi zmianami klimatu w znaczącym stopniu wzrasta rola zarówno 

jakości, jak i dostępności do zasobów wód podziemnych i powierzchniowych. Niezależnie od 
zagadnień klimatycznych, prawdopodobieństwo wystąpienia na danym terenie suszy, powodzi, czy też 

deficytów wody uzależnione jest od wielu czynników, zarówno zależnych od człowieka, jak np. 

regulacja cieków, wielkość poboru wody, stopień zurbanizowania, itp., jak i od człowieka 

niezależnych, do których poza klimatem zaliczyć należy między innymi: ukształtowanie terenu, czy 
też budowę geologiczną. Duże znaczenie mają także zabiegi przekształcania środowiska naturalnego 

pod kątem zapewnienia ochrony przed tego typu zagrożeniami.  

Z punktu widzenia gospodarowania wodami istotne są działania edukacyjne służące 
racjonalnemu gospodarowaniu wodami, uświadamiające konieczność minimalizacji poboru wód oraz 

ochrony wód. 

 

5.4.4 Analiza SWOT 

 
Obszar interwencji: gospodarowanie wodami 

Mocne strony Słabe strony 

- położenie w zasięgu Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych, 

- dobrze rozwinięta sieć kanalizacyjna, 

- rozwinięta sieć hydrograficzna. 

- słaba kontrola szczelności podziemnych 
zbiorników ścieków, 

- spływ zanieczyszczeń z terenów rolniczych, 

- likwidowanie stref buforowych (zaorywanie 

łąk i miedz, wycinanie krzewów i drzew 

nadrzecznych) 
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Szanse Zagrożenia 

- możliwość współfinansowania przedsięwzięć 

ochrony wód w ramach programów finansowanych 

z funduszy europejskich, 

- rosnąca świadomość społeczna w zakresie 

oszczędnego gospodarowania wodą, 

- zmiany klimatyczne wymuszające działania 

związane z retencją wód. 

 

- zagrożenie wystąpienia zjawiska powodzi i 

suszy, 

- wysokie koszty realizacji urządzeń 

podczyszczania ścieków, 

- presja społeczna na regulację rzek. 

 

5.5 Gospodarka wodno - ściekowa 

5.5.1 Ocena stanu środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna jest własnością gminy Popielów, a administratorem jest 
Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji „PROWOD" Spółka z o.o w Czamowąsach. 

PROWOD eksploatuje stacje wodociągowe w Kurzniach i Siołkowicach Starych i sieci wodociągowe 

wraz z przyłączami przydomowymi oraz eksploatuje oczyszczalnię ścieków w Popielowie wraz z 
sieciami kanalizacyjnymi.  

 

Zaopatrzenie w wodę  

 
Obszar gminy Popielów jest praktycznie w całości (99,9%) zwodociągowany [GUS, 2014]. 

Miejscowości objęte zbiorowym systemem zaopatrzenia w wodę to: 

- za pośrednictwem wodociągu grupowego „Siołkowice Stare" - wsie Popielów, Siołkowice Stare, 
Siołkowice Nowe, Rybna, Stobrawa, Lubienia, Kolonia Popielowska, Kaniów, opartego na ujęciu i 

Stacji Uzdatniania Wody w Siołkowicach Starych, 

- za pośrednictwem wodociągu grupowego „Kurznie" - wsie Kurznie, Kuźnica Katowska, Karłowice-
Karłowiczki, opartego na ujęciu i Stacji Uzdatniania Wody w Kurzni. 

 
Tabela 12. Stan ewidencyjny sieci wodociągowej według miejscowości (stan na 31.12.2015) 

L.p 
 

Sieć 
wodociągowa 

 

Długość 
sieci [mb] 

 

Przyłącza wodociągowe 
 Zakłady 

 
Zagrody 

 
Razem 

 
szt 

 

mb 

 

szt. 

 

mb 

 

szt. 

 

mb 

 l. 

 

Kurznie 16 935,70 3 200,00 186 4 778,07 189 4 978,07 

2. 
 

Siołkowice Stare 20 642,15 8 174,00 651 17 648,96 659 17 822,96 

3. 

 

Popielów 31 088,60 28 816,21 493 13 073,89 521 13 890,10 

4. 

 

Stare Kolnie 9 165,00 - - 70 2 521,31 70 2 521,31 

5. 

 

Siołkowice 

Nowe 4 241,00 4 132,00 132 3 588,17 136 3 720,17 

6. 

 

Rybna  4 000,00 - - 76 2 431,00 76 2 431,00 

7. 

 

Stobrawa 7 245,00 1 70,00 126 1 964,00 127 2 034,00 

8. 

 

Lubienia 5 329,70 3 35,00 112 2 462,17 115 2 497,17 

9. 

 

Kaniów 5 576,70 2 91,00 90 2 017,00 92 2 108,00 

10. 

 

Kuźnica 

Katowska 4 303,00 - - 39 957,00 39 957,00 

11. 

 

Karłowice - 

Karłowiczki 

Karłowiczki 

 
 

 

nnnnKkKKKKar

łowiczki 

9 195,60 4 178,70 189 4 572,54 193 4 751,24 

12. 

 

Kolonia 

Popielowska 
 

3 965,60 - - 40 1 429,10 40 1 429,10 

Razem 

 
121 688,05 53 1 696,91 2 204 57 443,21 2 257 59 140,12 

Źródło: MZWiK „PROWOD" 
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Ogółem długość sieci wodociągowej w gminie Popielów wynosi 121,7 km. Do sieci 

przyłączonych jest 2 257 przyłączy wodociągowych, najwięcej we wsi Siołkowice Stare i Popielów, a 
najmniej w Kuźnicy Katowskiej i Kolonii Popielowskiej. Woda jest czerpana z ujęć w: 

 

 Siołkowicach Starych opartych o 2 studnie głębinowe o maksymalnym poborze wód Qmax nr 

1 -  120m
3
/h, nr 2 -  124m

3
/h, zatwierdzonym pozwoleniem wodno-prawnym, woda 

ujmowana jest z trzeciorzędowego piętra wodonośnego słabo zagrożonego przenikaniem 

zanieczyszczeń z powierzchni ziemi (chroniona mało przepuszczalnymi utworami - iły), 

ujmowana woda zawiera ponadnormatywną ilość żelaza oraz manganu i wymaga uzdatniania; 

 

 Kurzniach opartych o 2 studnie głębinowe o maksymalnym poborze wód Qmax nr 1a - 

36m
3
/h, nr 2 - 37m

3
/h, zatwierdzonym pozwoleniem wodno-prawnym, woda ujmowana jest z 

warstw czwartorzędowych i kredowych chronionych nieprzepuszczalnymi i 

półprzepuszczalnymi glinami i iłami, woda wymaga uzdatniania (ponadnormatywna 
zawartość żelaza i manganu). 

  

Zużycie wody z wodociągów było stabilne od kilku lat, ale w 2015 roku znacząco wzrosło  (w 
gospodarstwach domowych) chociaż zużycie wody spadło i na jeden przyłącz wynosi obecnie 56 

m
3
/d. Przeważa zużycie wody w gospodarstwach prywatnych. 

 

 
  Tabela 13. Zużycie wody w latach 2013 – 2015 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 

Jedn. 

 

Rok  

2013 

 

Rok  

2014 

 

Rok 

2015 

 
l. 

 

Ilość ujmowanej i 

uzdatnianej wody 

 

Kurznie 

 

m3 

 

38 778 42 597 50 115 

Siołkowice Stare 
 

m3 
 

220 651 243 363 236 123 

Razem 

 

m
3
 

 

259 429 285 960 286 238 

2. 

 

Ilość zużytej wody 

ogółem 

 

mieszkańcy 

 

m3 

 

183 329 188 527 205 758 

podmioty prawne 

 

m3 

 

12 928 13 169 15 828 

Razem 

 

m
3
 

 

196 257 201 696 220 903 

3. 

 

Straty wody na sieci 

 

Kurznie 

 

% 

 

5,58 9,45 17,87 

Siołkowice Stare 

 

% 

 

17,27 25,65 12,64 

4. Ilość przyłączy wodociągowych szt. 2 225 2 240 2 257 

5. Dobowe zużycie wody na 1 przyłącz 

wodociągowy 

1/Md 66 76 56 

Źródło: MZWiK „PROWOD” 2015 

 

Poza ujęciami grupowymi na terenie gminy funkcjonują także inne, zakładowe ujęcia wody. 

Jednostki wykorzystujące swoje ujęcia wód w ilości wymagającej ewidencjonowania i ponoszenia 

opłat z tytułu korzystania ze środowiska (według danych Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń 
Środowiska, 2015) to: Ferma drobiu w Popielowie oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zorza" w 

Karłowicach, a także PKP Energetyka S.A oraz RZGW we Wrocławiu. Łączna ilość pobranej wody 

wykazanej w roku 2015 r. w gminie Popielów to 327 061 m
3
.  

 

Jakość wód podziemnych ujmowanych w celach użytkowych określono na podstawie 

Ankiety: Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wypełnionej przez Międzygminny Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji „PROWOD" Spółka z o.o. w Czarnowąsach oraz badań WSSE.  
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Tabela 14.  Wyniki badań jakości wody surowej w gminie Popielów w latach 2014-2016  
Ujęcie Rok 

badania 

Badania fizyczne Badania chemiczne 

Barwa 

mgPt/l 

Mętność 

mg/l 

Amoniak 

mg/l 

Azotany 

mg/l 

Azotyny 

mg/l 

Żelazo 

mg/l 

Mangan 

mg/l 

Stare 

Siołkowice 

2014 10 0,62 0,37 <1 <0,01 1948 136 

Stare 

Siołkowice 

2014 10 1,9 0,34 <1 <0,01 2084 144 

Stare 

Siołkowice 

2015 15 0,61 0,33 <1,0 <0,01 1958 142 

Stare 

Siołkowice 

2015 5 0,90 0,18 <1,0 <0,01 2038 154 

Stare 

Siołkowice 

2015 5 0,27 0,35 <1,0 <0,01 2056 138 

Stare 

Siołkowice 

2015 5 0,59 0,33 <1,0 <0,01 2063 140 

Stare 

Siołkowice 

2015 5 1,2 0,13 <1,0 <0,01 1435 141 

Stare 

Siołkowice  

2016 15 0,44 0,34 <1,0 <0,01 1956 134±20 

Stare 

Siołkowice 

2016 15 0,83±0,18 0,30 <1,0 <0,01 2028 140±21 

Źródło: Ankieta „Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w gminie Popielów" MZWiK „PROWOD  

Tabela 15.  Wyniki badań jakości wody u odbiorcy w gminie Popielów w latach 2014-2016  
Ujęcie Rok 

badania 

Badania fizyczne Badania chemiczne 

Barwa 

mgPt/l 

Mętność 

mg/l 

Amoniak 

mg/l 

Azotany 

mg/l 

Azotyny 

mg/l 

Żelazo 

mg/l 

Mangan 

mg/l 

Stare 

Siołkowice 

2014 10 4,0 0,11 - - - - 

Stare 

Siołkowice 

2014 5 3,2 0,09 - - - - 

Kurznie 2014 5 1,0±0,18 <0,04 - - - - 

Kurznie 2014 5 1,1±0,18 <0,04 - - 45 <24 

Źródło: Ankieta „Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w gminie Popielów" MZWiK” PROWOD  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu corocznie prowadzi monitoring jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gmin Powiatu w oparciu o rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989). Wyniki oceny jakości wody wodociągowej przeprowadzone w 

2015 r. wskazały wodociągi, w których jakość wody nie odpowiada wymaganiom określonym w 
rozporządzeniu o jakości wody do spożycia. Było to między innymi wodociąg publiczny Siołkowice 

(przekroczony parametr: żelazo). W związku z powyższym planowana jest modernizacja SUW, 

wybudowano także nową studnię, a decyzje warunkową przedłużono do 2017 roku ze względu na 

fakt, iż żelazo nie jest parametrem bezpośrednio zagrażającym życiu i zdrowiu ludzi. 
 

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych 

 
W gminie Popielów funkcjonuje system zbiorowej kanalizacji ściekowej w miejscowości: 

Popielów, Karłowice, Stare i Nowe Siołkowice oraz Kurznie i Stare Kolnie. W pozostałych 

nieskanalizowanych miejscowościach gminnych ścieki gromadzone są w zbiornikach wybieralnych 

(szambach), skąd powinny być wywożone do oczyszczalni ścieków. Długość sieci kanalizacyjnej w 
gminie wynosi 57,6 km, a ilość przyłączy kanalizacyjnych wynosi 1 611. Skanalizowanie gminy 

wynosi ogółem 73,6 % (GUS 2015). 
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Tabela 16.  Stan ewidencyjny kanalizacji sanitarnej w gminie Popielów (2015 r.) 
Miejscowości Rok 

budowy 

Dł. Sieci 

(mb) 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej 

Zakłady Odbiorcy 

indywidualni 

Razem 

szt. mb. szt. mb. szt. mb. 

Popielów 2002 13 659,53 25 737,74 423 423       448     14 213,89 

Siołkowice 
Stare 

2005 18 478,70 12 343,00 619 619       631     17 572,55 

Karłowice 2011 8 254,46 1 16,50 202 202       203     4 468,06 

Kurznie 2011 4 430,58 - - 141 141       141     2 197,80 

Nowe 

Siołkowice 

2012 5 774,85 - - 150 150       150     2 668,60 

Stare Kolnie 2014 7 017,92   38 1 283,30 38 1 283,30 

Razem 57 616,04 38 1 097,24 1 573 41 306,96    1 611            42 404,20     

Źródło: MZWiK „PROWOD" 

 

Uwzględniając wymagania zawarte w dyrektywie 91/271/EWG w sprawie oczyszczania 
ścieków komunalnych ustawa Prawo wodne nałożyła na aglomeracje o równoważnej liczbie 

mieszkańców powyżej 2 000 (RLM) obowiązek wyposażenia ich w sieci kanalizacyjne dla ścieków 

komunalnych zakończone oczyszczalniami ścieków. Ramy czasowe dla realizacji tego obowiązku 
określone zostały w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. W celu realizacji 

ww. Programu na terenie gminy została wyznaczona aglomeracja Popielów – Karłowice. Według 

opracowanego „Sprawozdania z wykonania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych za rok 2014 dla województwa opolskiego w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w 
dziedzinie gospodarki wodno – ściekowej ujętych w AKPOŚK” stan realizacji zadań w zakresie 

parametru % mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego na terenie aglomeracji wynosi 

69,3 %.  
 

Na terenie gminy Popielów funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków – w Popielowie i w 
Karłowicach. W roku 2015 ukończono budowę tranzytu od wsi Karłowice do oczyszczalni ścieków w 

Starych Siołkowicach. Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna w Karłowicach wybudowana w latach 

1974-1976, o średniodobowej wydajności 105 m
3
/d, nie spełnia wymogów dotyczących ścieków 

oczyszczonych oraz nie ma dostatecznej przepustowości, w związku z czym przewidziana jest do 

likwidacji. Jej administratorem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zorza".   
 

W 2002 roku na terenie gminy Popielów (na granicy Siołkowic Starych i Popielowa) 

uruchomiono nową mechaniczno-biologiczno-chemiczną oczyszczalnię ścieków. Średniodobowa 

nominalna wydajność oczyszczalni wynosi 230 m
3
/d a maksymalna 600 m

3
/d. Odbiornikiem ścieków 

jest rzeka Brynica. 

 

Według danych Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska [2015 r.] ścieki do wód 
powierzchniowych z terenu gminy Popielów (w ilości wymagającej ewidencjonowania i ponoszenia 

opłat z tytułu korzystania ze środowiska) odprowadzają 2 podmioty – Międzygminny Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji „PROWOD" Spółka z o.o. w Czarnowąsach oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Zorza” w Karłowicach. Łączna ilość odprowadzonych ścieków ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Zorza” 
w Karłowicach do wód powierzchniowych (rzeka Stobrawa) w 2015 roku wyniosła 15 724 m

3
, w tym: 

- 1208 kg/rok
 
CHZT 

- 157 kg/rok
 
 BZT5 

- 322 kg/rok zawiesiny ogólnej. 
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5.5.2 Prognoza stanu środowiska 
 
Przy prowadzonych działaniach w zakresie: 

 rozbudowy systemu kanalizacyjnego na obszarach wiejskich, 

 prowadzenia inwentaryzacji i kontroli szczelności zbiorników służących 

gromadzeniu ścieków, 

 podjęcia działań, mających na celu minimalizację zjawiska opróżniania 

zbiorników ścieków w miejscach do tego nieprzeznaczonych 
 

przewiduje się stopniową poprawę stanu środowiska, a w szczególności jakości wód 

powierzchniowych i podziemnych. Jest to szczególnie istotne przy pogarszającej się jakości wód 

ujmowanych dla celów pitnych. 
 

Obserwowany w ostatnich latach wzrost ilości przyłączy kanalizacyjnych, a także dalsza 

realizacja inwestycji mających na celu rozbudowę i modernizację systemu kanalizacyjnego na terenie 
gminy, pozwala oczekiwać poprawy w zakresie gospodarki ściekowej. Także konieczność wzmożenia 

kontroli niewłaściwego gospodarowania ściekami oraz podnosząca się sukcesywnie świadomość 

społeczeństwa powinna przynieść efekty w przyszłości. 
 

5.5.3 Zagrożenie gospodarki wodno-ściekowej w kontekście zagadnień horyzontalnych 

 
Postępujące zmiany klimatu, w tym wzrost temperatur, powodowały będą niewątpliwie wzrost 

zapotrzebowania dostępu do bieżącej wody. 

 
Prawdopodobieństwo wystąpienia na danym terenie suszy, powodzi, czy też deficytów wody 

uzależnione jest od wielu czynników, jak np. regulacji cieków, wielkości poboru wody, stopnia 

zurbanizowania, ukształtowania terenu czy też budowy geologicznej. Realizacja dodatkowych studni 
w celu zabezpieczenia ciągłości zaopatrzenia mieszkańców w wodę, może stać się koniecznością. 

Rozbudowa systemu kanalizacyjnego służyć będzie ochronie zasobów wód przed ich ewentualnym 

zanieczyszczeniem.  
 

Z punktu widzenia gospodarowania ściekami, istotne są działania edukacyjne służące 

uświadomieniu wytwórcom ścieków komunalnych, szczególnie odprowadzanych do zbiorników 

bezodpływowych, o skutkach nieprawidłowego gospodarowania tymi ściekami, a co za tym idzie o 
konieczności okresowej kontroli szczelności zbiorników oraz wywożeniu tych ścieków do 

oczyszczalni. 

5.5.4 Analiza SWOT 

 
Obszar interwencji: gospodarka wodno-ściekowa 

Mocne strony Słabe strony 

- pełne zwodociągowanie gminy, 

- dobrze rozwinięta sieć kanalizacyjna, 

- nowoczesna oczyszczalnia ścieków 

- niewystarczająca kontrola szczelności zbiorników 

bezodpływowych (szamb), 

- wylewanie ścieków na pola i do lasu, 

- niepełne skanalizowanie gminy 

Szanse  Zagrożenia 

- możliwość współfinansowania przedsięwzięć 

ochrony wód w ramach programów 

finansowanych z funduszy europejskich, 

- rosnąca świadomość społeczna w zakresie 

oszczędnego gospodarowania wodą. 

- zagrożenie wystąpienia suszy, 

- brak uzasadnienia ekonomicznego do budowy 

sieci kanalizacyjnej na obszarach o małej gęstości 

zaludnienia. 
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5.6 Zasoby geologiczne 

5.6.1 Stan środowiska w odniesieniu do zasobów geologicznych 

W budowie geologicznej gminy biorą udział osady triasu, a lokalnie permu związane z 

monokliną przedsudecką (zbudowaną ze skał permo-triasowych). Kompleks triasowy nachylony jest 

pod kątem kilku stopni ku północy lub północnemu wschodowi. Trias górny reprezentowany jest 
przez utwory retyku i karniku. Karnik budują głównie mułowce i piaskowce, a retyk iły, iłowce i 

mułowce pstre z wkładkami piaskowców. Są to utwory związane z sedymentacją lądową w płytkim 

zbiorniku. Występują one na głębokości ok. 35 - 209 m ppt. Występują tu też utwory kredy (turonu), 
których niewielka wychodnia znajduje się w lesie przy drodze Karłowice - Nowe Kolnie. Rzeźba 

podłoża podczwartorzędowego jest nieskomplikowana, występuje tu tylko kilka kulminacji i obniżeń. 

Powyższe utwory przykryte są w całości osadami kenozoicznymi. Kenozoik na terenie gminy budują 
utwory trzeciorzędowe oraz czwartorzędowe. Generalnie najważniejszą formacją decydującą o 

budowie geologicznej większości terenu gminy są osady czwartorzędowe, reprezentowane przez 

kompleks utworów plejstoceńskich i holoceńskich. 

Najmłodszymi utworami geologicznymi terenu gminy są osady holoceńskie. Największe 
powierzchnie spośród osadów holocenu zajmują mady rzeczne (namuły organiczne ilaste, gliny 

piaszczyste ciężkie, gliny średnie i lekkie) na terasie zalewowej doliny Odry, Stobrawy, 

Budkowiczanki i Brynicy. 
 

Gmina Popielów posiada stosunkowo niewielkie zasoby złóż surowców mineralnych. Ogółem 

na terenie gminy znajduje się 4 udokumentowanych złóż surowców, w tym 2 są eksploatowane. 

Zasoby surowców mineralnych reprezentowane są głównie przez kruszywa naturalne (najzasobniejsze 
złoża) występujące w obrębie doliny Odry. Występujące w gminie surowce zalicza się do grupy 

surowców skalnych należących do kopalin pospolitych: 

- kruszywa naturalnego (2 złoża), 
- piaski formierskie (l złoże), 

- surowce ilaste ceramiki budowlanej (l złoże). 

 
Tabela 17.  Wykaz udokumentowanych złóż kopalin na terenie gminy Popielów 

L.p. 

 

Złoże 

 

Sołectwo 

 

Zasoby [tys. ton] 

tys.ton] 

 

Średnio roczne wydobycie  

[tys.ton] 

 

Geologiczne 

bilansowe 

 

Przemysłowe 

 Kruszywo naturalne 

ywo naturalne 

 

l. 

 

Chróścice - 

Siołkowice 

 

Siołkowice Nowe 

 

18 428 1 496 131 

2. 

 

Siołkowice  

 

Siołkowice Nowe 

 

513   

Piaski formierskie 

 

3. Siołkowice  Siołkowice Nowe 

 

590 

 

370 

 

21 

 
Surowce ilaste ceramiki budowlanej 

wce ilaste ceramiki 

budowlanej 

 

 

4. Popielów Popielów 

 

48 

 

  

Ogółem złoża  

 

19 579 1 866 152 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GIG, 2014 

 

Złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej w Popielowie o zasobach geologicznych 48 

tys. ton było wykorzystywane na potrzeby sąsiedniej cegielni. Poza złożami o udokumentowanych 

zasobach, w obrębie gminy występuje jeszcze około 12 punktów lokalnej eksploatacji, głównie 
piasku. Są to obiekty małe i średnie, eksploatowane na dużą skalę w okresie przedwojennym, 

obecnie użytkowane są okresowo. Część z nich użytkowana jest jako dzikie wysypiska odpadów. 

Wyrobiska te występują przede wszystkim w: Karłowiczkach, Kurzniach, Karłowicach, 
Wapiennikach, Stobrawie, Starych Kolniach, Lubieni, Kaniowie, Siołkowicach Starych i 

Popielowie.  
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5.6.2 Prognoza stanu środowiska 

Dalszy rozwój przemysłu wydobywczego może powodować wzmocnienie negatywnych 
oddziaływań na środowisko, z których najistotniejsze są następujące: 

 eksploatacja odkrywkowa wiąże się z degradacją i dewastacją powierzchni ziemi,  

 eksploatacja odkrywkowa wpływa również negatywnie na inne komponenty środowiska: 

krajobraz, szatę roślinną, faunę, warunki gruntowo-wodne (zwłaszcza drenowanie 

podziemnych poziomów wodonośnych z możliwością ich zanieczyszczenia. Górnictwo 
powoduje również powstawanie odpadów pogórniczych i przeróbczych, głównie w 

postaci nadkładowych i pozabilansowych mas ziemnych, 

 występuje konflikt przestrzenny części złóż surowców mineralnych z innymi zasobami 

środowiska. Dotyczy to przede wszystkim dolin rzecznych, obszarów cennych 
przyrodniczo (w tym obszarowych form ochrony przyrody).  

Na obszarze gminy znajdują się obszary zaniechane lub do tej pory nieeksploatowane. Ponieważ 

są to złoża, dla których warunki geologiczno-górnicze nie wykluczają ich eksploatacji, można 

przewidywać, że część z nich może w przyszłości podlegać eksploatacji, co będzie prowadzić do 
nowych przekształceń w lokalnym środowisku. 

5.6.3 Zagadnienia horyzontalne 

Zasoby geologiczne, czy też ich wydobycie, nie należą do sektorów wrażliwych na zmiany 
klimatu - zgodnie z dokumentem Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na 
zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (Ministerstwo Środowiska, 2013). W 

związku z tym adaptacja do zmian klimatu w rozpatrywanym obszarze interwencji nie ma większego 

znaczenia w kontekście zwłaszcza ekstremalnych zjawisk pogodowych. 

Obszar interwencji obejmujący zasoby geologiczne wiąże się z zagadnieniem nadzwyczajnych 
zagrożeń środowiska w odniesieniu do zakładów górniczych i sposobów prowadzenia eksploatacji. Na 

terenie gminy występują jednak jedynie kopalnie eksploatujące złoża odkrywkowo, co znacząco 

redukuje potencjalne zagrożenia, gdyż podstawowe obejmują górnictwo podziemne (zagrożenia 
gazowe, pożarowe, wybuchowe, pyłowe, sejsmiczne, zawałowe).  

W odniesieniu do kopalni odkrywkowych mogą pojawić się przede wszystkim zagrożenia 

osuwiskowe ścian wyrobisk, zagrożenia zalania kopalni (np. w wyniku przerwania wałów 

ochronnych), a także skażenie środowiska w wyniku wycieków substancji, które mogą być 
magazynowane na terenie kopalni. Wymienionych zagrożeń nie należy jednak rozpatrywać w 

kategorii zagrożeń nadzwyczajnych, gdyż takie obejmują duże zniszczenia środowiska lub duże 

pogorszenie jego stanu i które stwarzają powszechne niebezpieczeństwo dla ludzi i przyrody. 
Natomiast wymienione zagrożenia, w przypadku ich wystąpienia, mogą stwarzać niebezpieczeństwo 

dla terenu kopalni, względnie jej bezpośredniego sąsiedztwa, dla pracowników lub ruchu zakładu 

górniczego. Nie dotyczą rozległych obszarów poza granicami kopalni. 

Na poziomie gminnym powinna być kontrolowana i kształtowana racjonalna gospodarka 

zasobami geologicznymi oraz stopień oddziaływania na środowisko kopalni, np. poprzez 

uwzględnianie tych kwestii w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

5.6.4 Analiza SWOT 

Obszar interwencji: zasoby geologiczne 

 

Mocne strony Słabe strony 

- wysokie walory jakościowe i dobra dostępność 

złóż do eksploatacji, 

- występowanie obszarów perspektywicznych dla 

eksploatacji surowców, 

 

- eksploatacja kopalin główną przyczyną degradacji i 

dewastacji powierzchni ziemi w gminie, 

- konflikty przestrzenne złóż surowców mineralnych 

z innymi zasobami środowiska przyrodniczego, 
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- rozwój nowoczesnych technologii eksploatacji 

kopalin, 

- utrzymujące się zapotrzebowanie na 

wykorzystanie zasobów geologicznych, 

- możliwość rekultywacji złóż w kierunku 

przyrodniczym (zbiorniki wodne). 

- tereny poeksploatacyjne stają się często 

nielegalnymi wysypiskami odpadów. 

 

5.7 Gleby 

5.7.1 Stan środowiska w odniesieniu do gleb 

Gmina Popielów pomimo dużej lesistości posiada znaczące zasoby gleb przydatnych do 

intensywnej produkcji rolnej. Jest to skutek stosunkowo wysokiej żyzności gleb. Walory rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej w gminie Popielów są średnio dobre. Gmina posiada wskaźnik jakości 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynoszący 72,3 punktów. Trwałe użytki zielone zajmują znaczne 

tereny przede wszystkim w Kaniowie, Kuźnicy Katowskiej, Karłowicach, Starych Kolniach, Lubieni i 

Siołkowicach Nowych. 

Tabela 18. Powierzchnia gruntów ornych według klas jakości gleb 
Lp. 

 

Sołectwa 

 

Pow. 

ogólna 

 

I 

 

II 

 

IIIa 

 

IIIb 

 

IVa 

 

IVb 

 

V 

 

VI i 

VIz 

 l. 

 

Kuźnica Katowska 

 

1798,32 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

10,12 

 

56,42 

 

93,43 

 

2. 

 

Karłowice 

 

1882 

 

- 

 

- 

 

- 

 

7,08 

 

11,29 

 

81,13 

 

88,20 

 

194,46 

 3. 

 

Kaniów 

 

1910 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4,00 

 

18,13 

 

86,86 

 4. 

 

Kurznie 

 

1461 

 

- 

 

- 

 

38,42 

 

216,03 

 

121,03 

 

69,65 

 

121,88 

 

49,50 

 5. 

 

Stobrawa 

 

1600 

 

- 

 

8,25 

 

151,86 

 

106,74 

 

65,04 

 

96,78 

 

216,68 

 

46,06 

 6. 

 

Stare Kolnie 

 

540 

 

- 

 

- 

 

8,69 

 

61,05 

 

52,65 

 

37,44 

 

53,77 

 

48,70 

 7. 

 

Rybna 

 

783 

 

- 

 

6,66 

 

222,29 

 

168,25 

 

57,41 

 

13,03 

 

- 

 

- 

 8. 

 

Lubienie 

 

1794 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

45,45 

 

118,15 

 9. 

 

Nowe Siołkowice 

 

610 

 

. 

 

, 

 

. 

 

 

 

- 

 

0,41 

 

55,36 

 

100,78 

 

10. 

 

Stare Siołkowice 

 

1505 

 

- 

 

8,03 

 

122,96 

 

90,42 

 

195,34 

 

128,92 

 

115,01 

 

209,20 

 11. 

 

Popielowska 

Kolonia 

 

334 

 

. 

 

4,23 

 

16,54 

 

29,36 

 

91,20 

 

25,37 

 

1,59 

 

0,24 

 

12. 

 

Popielów 

 

3316 

 

- 

 

0,38 

 

86,28 

 

192,16 

 

269,70 

 

48,14 

 

174,10 

 

339,17 

 Razem 

 

17 537,68 

 

- 

 

27,55 

 

647,04 

 

871,09 

 

863,66 

 

514,99 

 

946,59 

 

128,6 

 Źródło: dane Urzędu Gminy w Popielowie 

Warunki glebowe w gminie są zróżnicowane. Najlepsze gleby (II klasy bonitacyjnej) 

występują głównie w dolinie Odry (w Stobrawie, Rybnej, Starych Siołkowicach, Kolonii 

Popielowskiej i Popielowie). Największe obszarowo kompleksy gleb dobrych i średnich występują w 
sołectwach: Rybna, Stobrawa, Kurznie, Popielów i Stare Siołkowice. Sołectwami, gdzie występują 

najsłabsze gleby jest Kuźnica Katowska, Kaniów, Lubienie i Nowe Siołkowice. Najlepsze warunki 

dla produkcji rolnej posiada wieś Rybna (92,6 pkt. - l miejsce w gminie), poniżej średniej 
wojewódzkiej Kolonia Popielowska (85,3 pkt. - 2 miejsce w gminie), Popielów (76,2 pkt. - 3 

miejsce), Kurznie (74,7 pkt. - 4 miejsce), Stobrawa (74,4 pkt.). Stare Kolnie (74,0 pkt.). Najgorsze 

warunki dla rozwoju produkcji rolnej, plasujące się poniżej średniej gminy, mają wsie: Stare 

Siołkowice (72,3 pkt.). Nowe Siołkowice (62,6 pkt.). Lubienia (61,9 pkt.). Kuźnica Katowska (61,9 
pkt.), Kaniów (56,4 pkt.), Karłowice (56,2 pkt.). 

 

Udział procentowy poszczególnych klas bonitacyjnych w ogólnej powierzchni użytków 
rolnych jest następujący: 

- klasa I - brak, 

-klasa II-0,5%, 
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-klasa III-25,6%, 

-klasa IV-23,9%, 

-klasa V-20,4%, 

-klasa VI-29,6%. 
 

Wśród gruntów ornych dominują gleby VI klasy bonitacyjnej (najsłabsze), a następnie III i II 

klasy (dobre i średnio dobre). Wśród użytków zielonych dominuje klasa IV, która występuje na 44% 
ich powierzchni oraz klasa V, którą spotykamy na 35% powierzchni użytków zielonych. 

 

Prowadzone przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Opolu badania gleb mają na celu 
określenie jakości gleb, zawartości składników mineralnych, zakwaszenia i konieczności wapnowania 

dla poprawy jakości gleb. Określenie zawartości przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu w 

glebie pozwala na dobranie dawek nawozów zapewniających zarówno wzrost i rozwój uprawianych 

roślin, jak i utrzymanie odpowiedniej zasobności gleb z uniknięciem ryzyka zasolenia. Ostatnie, 
szersze badania gleb na terenie gminy Popielów i powiatu opolskiego zostały przeprowadzone w 

latach 2004-2006. Na podstawie uzyskanych wówczas wyników stwierdzono, iż pośród powiatów 

województwa opolskiego powiat opolski charakteryzuje się względnie niskim zanieczyszczeniem gleb 
użytkowanych rolniczo cynkiem, ołowiem i miedzią, a średnie stężenia analizowanych pierwiastków 

śladowych w glebach były niższe niż wartości dopuszczalne stężeń metali ciężkich w glebie lub ziemi 

dla gruntów grupy A (poddanych ochronie). Największy procentowy udział gleb w skali województwa 
osiągnęły gleby powiatowe zanieczyszczone niklem, wyniósł on bowiem 13,9%, a także ołowiem 

8,8%  (drugie miejsce w skali Opolszczyzny). Natomiast według przeprowadzonych przez Okręgową 

Stację Chemiczno-Rolniczą w Opolu badań w latach 2013 – 2015 gleby w gminie Popielów 

charakteryzują się znacznym zakwaszeniem. Do głównych czynników powodujących degradację 
chemiczną gleb zalicza się: 

 

 nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel oraz innych 

substancji chemicznych, np. ropopochodnych, 

 zasolenie, 

 nadmierną alkalizację, 

 zakwaszenie przez związki siarki i azotu, 

 skażenie radioaktywne. 

 

5.7.2 Prognoza stanu środowiska 

W gminie Popielów kompleksy trwałych użytków zielonych koncentrują się nad większymi 
ciekami wodnymi. W dolinie Odry zalegają gleby madowe, przeważnie gliniaste, często podścielone 

piaskami. W pozostałej części gminy dominują gleby bielicowe, rzadziej brunatne. Ich skład 

mechaniczny to zwykłe piaski, niekiedy podścielone gliną. W części północno - wschodniej 

przeważają gleby lżejsze, w południowej gleby średnie.  
Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi ma głównie charakter lokalny, związany 

z napływem zanieczyszczeń oraz przebiegiem głównych szlaków komunikacyjnych. Z biegiem lat 

zjawisko może się nasilać, co dotyczy zwłaszcza dróg podstawowych prowadzących duży ruch 
pojazdów. 

W gminie Popielów około 68% gleb użytków rolnych posiada odczyn kwaśny, a lekko 

kwaśny 27%. Potrzeby wapnowania gleb są duże – stwierdzono je w 90% gleb użytków rolnych w 
gminie. Zasobność gleb w podstawowe mikroelementy jest przeciętna – wysoka w przypadku cynku, 

manganu i miedzi, a niska dla boru i molibdenu. Zjawisko nadmiernego zakwaszenia gleb ma w 

województwie charakter trwały od wielu lat i nie podlega większym zmianom. Jego konsekwencją jest 

konieczność prowadzenia ciągłego wapnowania. Począwszy od roku gospodarczego 2005/06 
obserwuje się jednak wyraźny spadek ilości stosowanych nawozów wapniowych. Tendencja taka 

utrzymuje sie w całym kraju. Główną przyczyną spadku było zniesienie dotacji do wapnowania. Zbyt 

niskie zużycie nawozów wapniowych wpływa ograniczająco na funkcję produkcyjną gleby, 
powodując jej zakwaszanie, co jest szczególnie niekorzystne przy zwiększonym nawożeniu azotowym 
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obniżającym zasadowość gleb. Zakwaszenie gleby wpływa również niekorzystnie na środowisko 

poprzez zwiększenie emisji NO2 do atmosfery oraz wymywanie azotu do wód. Przewiduje się, że 

zakwaszenie gleb na skutek zwiększonego stosowania nawozów i środków ochrony roślin może 

jeszcze wzrosnąć.  

Gmina Popielów w niewielkim stopniu narażona jest na erozję gleb i nie przewiduje się aby w 

najbliższym czasie miało ulec to zmianie. 

5.7.3 Zagadnienia horyzontalne 

Rolnictwo stanowi sektor wrażliwy na zmiany klimatu w sensie potrzeb produkcji roślinnej. 

Natomiast w sensie ochrony zasobów glebowych znaczenie mają czynniki mogące uruchamiać i 

potęgować zjawiska erozji wodnej oraz wietrznej czyli nawalne deszcze i powodzie oraz susze. 
Najlepsze warunki glebowe do uprawy i intensywnego rolnictwa w gminie Popielów znajdują  

się w dolinie Odry, co wiąże się z potencjalnym zagrożeniem powodziowym i zniszczeniem upraw. 

Koncepcje ochrony przeciwpowodziowej sugerują na terenach zalewowych przekształcanie gruntów 
ornych w użytki zielone, co jednak nie przekłada się na przepisy w prawie i jest bardzo trudne do 

wprowadzenia. W części dolin rzecznych (np. Stobrawy) następują procesy odwrotne – przekształca 

się łąki i pastwiska w grunty orne, co wpływa negatywnie na wiele elementów środowiska i powoduje 

szkody w tak powstałych uprawach. Wraz ze wzrostem temperatury zwiększy się także zagrożenie ze 
strony szkodników roślin uprawnych, które podobnie jak rośliny zareagują przyspieszeniem rozwoju i 

będą stanowić większe zagrożenie dla upraw. Przewidywane zmiany klimatyczne i związany z nimi 

wzrost częstotliwości i intensywności susz w rolnictwie spowodują wzrost zapotrzebowania na wodę 
do nawodnień. W wymienionym zakresie szczególnego znaczenia nabiera fakt uświadamiania 

gospodarujących gruntami rolnymi o następujących zmianach klimatu i czynnikach, które mogą 

obniżać jakość gleb, a tym samym przyszłe plonowanie oraz o potrzebie retencjonowania wody.  

 
Pod względem zużycia nawozów mineralnych na 1 ha użytków rolnych województwo 

opolskie zajmuje 1 miejsce w kraju. Przy średnim poziomie zużycia nawozów mineralnych w kraju 

wynoszącym 134,9 kg na 1 ha użytków rolnych, nawożenie w województwie opolskim było o 89,8 kg 
(o 66,6%) wyższe (dane Urząd Statystyczny w Opolu). Mając na uwadze powyższe szczególnego 

znaczenia nabiera sytuacja uświadamiania gospodarujących na gruntach rolnych w zakresie 

prowadzenia rolnictwa ekologicznego, czy też zgodnego z Kodeksem Dobrych Praktyk Rolniczych, a 
także wdrażania programu rolno-środowiskowego.  

Gleby nie należą do obszarów interwencji, z którymi należałoby wiązać nadzwyczajne 

zagrożenia środowiska, Również zwyczajowe użytkowanie rolnicze nie należy do tej kategorii. 

  
Monitorowanie gruntów rolnych wyłączanych na cele nierolnicze oraz kierunków tych 

wyłączeń, jest prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny. Dotyczy to również udziału gruntów 

wymagających rekultywacji oraz gruntów zrekultywowanych. Natomiast monitorowanie stanu 
środowiska glebowego w innych aspektach (zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi, zasobność 

gleb, zakwaszenie, potrzeby wapnowania i stosowania innych nawozów, wdrażanie programów rolno-

środowiskowych i rolnictwa ekologicznego) jest w różnym zakresie realizowane przez inne podmioty, 
głównie: Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Opolu, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 

Łosiowie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, Instytut Uprawy, Nawożenia i 

Gleboznawstwa w Puławach. 

5.7.4 Analiza SWOT 

Obszar interwencji: zasoby glebowe 

Mocne strony Słabe strony 

- znaczny zasób rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 

w tym o wysokiej produktywności, 

- niewielkie zanieczyszczenie gleb rolniczych, 

zwłaszcza metalami ciężkimi, ograniczone 

głównie do stref przy ciągach komunikacji 

drogowej, 

- wysoki i stale utrzymujący się stopień zakwaszenia 

gleb. 

- znaczny udział gleb użytkowanych jako grunty orne 

na terenach zagrożonych powodzią,  
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- możliwość wspierania rolników realizujących 

zadania dotyczące ekologicznej produkcji rolnej 

w ramach programów finansowanych z funduszy 

europejskich. 

- zmiany klimatu i jego skutki, 

- depozycja zanieczyszczeń pochodzących spoza 

gminy i województwa. 

 

5.8 Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

5.8.1 Stan środowiska w odniesieniu do gospodarki odpadami 

 Od lipca 2013 r. gmina odpowiada za gospodarkę odpadami komunalnymi na swoim terenie. 

Należy zauważyć, że już wcześniej na terenie gminy prowadzona była uporządkowana gospodarka 
odpadami i mieszkańcy mieli możliwość selektywnego zbierania odpadów, przekazywania odpadów 

wielkogabarytowych, niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Od 2013 r. 

dodatkowo umożliwiono mieszkańcom zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych. 

Odbiór poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych na terenie całej gminy odbywa się według 

harmonogramu zbiórek. Wprowadzone od 2013 r. przez gminę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi uwzględniają niższe stawki opłat dla liczniejszych gospodarstw domowych. Gminy na 

swoim terenie odpowiadają za objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym za zapewnienie ich odpowiedniego odbioru i 

zagospodarowania. Na terenie gminy nie ma Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

 
Natomiast zagospodarowanie odpadów przemysłowych wytworzonych przez poszczególne 

podmioty gospodarcze na terenie gminy należy do obowiązków ich wytwórcy, czyli właściciela 

zakładu, który powinien posiadać odpowiednie zezwolenia i decyzje na ich zagospodarowanie. 

Jednakże może zlecić ten obowiązek firmie mającej zezwolenia na zbieranie odpadów. Firma ta bierze 
na siebie pełną odpowiedzialność za wytworzone odpady i ich ewidencję. 

 
Tabela 19. Ilość i rodzaje odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Popielów 
 na przestrzeni lat 2013 -2014 w Mg 

Rodzaj odpadu 2013 

[Mg] 

2014 

[Mg] 

Zmieszane odpady / pozostałości po 

sortowaniu 

1 395,06 1 395,06 

Papier 60,70 68,3 

Tworzywa sztuczne 64,77 87,0 

Zmieszane odpady opakowaniowe - 33,9 

Opakowania wielomateriałowe - - 

Szkło 115,74 156,9 

Metale 0,01 - 

Odpady kuchenne i ulegające 

biodegradacji 

86,88 242,9 

Odpady wielkogabarytowe 82,84 63,0 

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 1,09 5,87 

Odpady budowlane 3,14 20,8 

Tekstylia 0,60 - 

Odpady niebezpieczne 0,08 0,58 

SUMA 1 810,91  2 148,65 

 Źródło: dane Urzędu Gminy w Popielowie 

 
Odpady zmieszane z terenu gminy transportowane są do zastępczej instalacji MBP 

(Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami w Opolu), w której dokonuje się ich przetworzenia i 

wydzielenia frakcji nadających się w całości lub części do odzysku. 
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 Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017” 

(PGOWO 2012-2017), gmina Popielów weszła w skład Centralnego Regionu Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi (RGOK). Instalacje funkcjonujące na terenie wspomnianych RGOK, mające status 
Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), posiadają wystarczające 

moce przerobowe. 

 
Tabela 20. Wykaz instalacji regionalnych oraz zastępczych na terenie Centralnego RGOK 

Rodzaj 

regionalnej 

instalacji 

Funkcjonujące regionalne 

instalacje do przetwarzania 

odpadów komunalnych 

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu 

do czasu uruchomienia lub 

uzyskania przez regionalne 

instalacje wystarczającej mocy 

przerobowej do przetwarzania 

odpadów komunalnych z 
regionu 

w przypadku, gdy regionalna 

instalacja uległa awarii lub nie 

może przyjmować odpadów 

z innych przyczyn 

Centralny RGOK 

instalacja 

MBP 

Instalacja MBP 

(Regionalne Centrum 

Gospodarki Odpadami 

w Opolu) 

- 

1) Instalacja MBP zlokalizowana 
na terenie Miejskiego 

składowiska odpadów innych 

niż niebezpieczne i obojętne w 

Gotartowie 

2) Zakład Segregacji Odpadów 

Budowlanych i Komunalnych 

w Dylakach 

kompostownia 
do odzysku 

odpadów 

zielonych 

brak 

1) Kompostownia 

zlokalizowana na terenie 

Miejskiego Składowiska 

Odpadów w Opolu 

(Regionalne Centrum 
Gospodarki Odpadami 

w Opolu) 

2) Kompostownia 

zlokalizowana na terenie 

Składowiska odpadów 

innych niż niebezpieczne i 

obojętne w Gogolinie 

nie wyznacza się, gdyż 
nie istnieje regionalna 

instalacja 

składowisko 

1) Miejskie Składowisko 

Odpadów w Opolu 

(Regionalne Centrum 

Gospodarki Odpadami 

w Opolu) 
2) Składowisko odpadów 

innych niż 

niebezpieczne i obojętne 

w Gogolinie 

- 

1) Miejskie Składowisko 

Odpadów w Opolu (Regionalne 

Centrum Gospodarki 

Odpadami w Opolu) 

2) Składowisko odpadów innych 

niż niebezpieczne i obojętne w 
Gogolinie 

3) Składowisko odpadów innych 

niż niebezpieczne i obojętne w 

Chróścicach 

 

W poniższej tabeli przedstawiono sposoby prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie 

gminy Popielów. 
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Tabela 21. Zestawienie informacji na temat funkcjonującego systemu odbierania/zbierania odpadów 

komunalnych na terenie gminy Popielów 

Gmina 
System zbiórki 

odpadów  
Zbierane frakcje Dodatkowe zbiórki 

PSZOK 

 

Popielów - pojemnikowy 

- papier i tektura, 

- tworzywa sztuczne, 

- szkło, 

- opakowania 

wielomateriałowe,  

- bioodpady, 
- niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 

- odpady 

wielkogabarytowe, 

- ZSEiE, 

- zużyte baterie, 

- przeterminowane leki, 

- odpady 
niebezpieczne, 

- zużyte opony 

brak 

Źródło: Program ochrony środowiska dla powiatu opolskiego (projekt 2016) 

Objaśnienia: ZSEiE - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych 

 

Poniżej przedstawiono ilości odpadów komunalnych, odebranych/zebranych z terenu gminy 

Popielów w latach 2012-2015. 
 

Tabela 22. Ilość odpadów komunalnych odebranych/zebranych z terenu gminy Popielów w latach 

2012-2015 

Gmina Rok 

Masa zebranych 
odpadów 

komunalnych * 
(ogółem) [Mg] 

Masa odpadów 
komunalnych 

zebranych 
selektywnie * 

[Mg] 

Udział odpadów 
komunalnych 

zebranych 
selektywnie w ogólnej 

masie zebranych 
odpadów [%] 

Popielów 

2012 1 700,1 176,5 10,4 

2013 1 810,9 241,2 13,3 

2014 2 148,7 346,1 16,1 

2015 1 917,7 301,6 15,7 

Źródło: Program ochrony środowiska dla powiatu opolskiego (projekt 2016) 

* - pod uwagę wzięto odpady z grup 20 i 15, nie uwzględniano odpadów budowlanych i rozbiórkowych z grupy 

17 

Odpady zawierające azbest należą do odpadów niebezpiecznych. Ze względu na budowę 

i strukturę tych wyrobów, stanowią one poważny problem dla zdrowia ludzi i stanu środowiska. 

Włókna respirabilne azbestu są wystarczająco drobne by przeniknąć głęboko do płuc, gdzie stanowią 

ryzyko poważnych chorób układu oddechowego. Włókna te powstają na skutek działania 

mechanicznego (np. gdy płyty azbestowe są łamane lub poddane jakiejkolwiek obróbce mechanicznej 

lub ścieraniu). Na terenie gminy Popielów znajduje się ok. 58 829,82 m
2
, tj. ok. 647,128 Mg wyrobów 

azbestowych.  

5.8.2 Prognoza stanu środowiska 

Wzrastające zapotrzebowanie na zakup różnorodnych produktów od lat przyczynia się do 

stopniowego wzrostu jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów w przeliczeniu na mieszkańca 
- przewiduje się, że w kolejnych latach tendencja ta nie ulegnie zmianie. Z kolei usprawnianie 

wdrożonego nowego systemu gospodarowania odpadami przełoży się na wzrost ilości odpadów 

zbieranych w sposób selektywny, jednocześnie przyczyniając się do wzrostu poziomu odzysku i 
recyklingu odpadów (szczególnie opakowaniowych) oraz do redukcji ilości odpadów ulegających 

biodegradacji kierowanych do składowania. Ponadto rozwój technologiczny instalacji do 

zagospodarowania odpadów umożliwi zwiększenie stopnia odzysku i unieszkodliwiania innego niż 

składowanie odpadów. 
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Realizacja powyższych założeń przyczyni się do zmniejszenia strumienia zmieszanych 

odpadów komunalnych, a jednocześnie umożliwi wydłużenie czasu eksploatacji składowisk. 

5.8.3 Zagrożenie gospodarki odpadami w kontekście zagadnień horyzontalnych 

Wraz ze zmianami klimatu przewidywać można zmianę struktury powstających odpadów, tzn. 

np. wraz ze wzrostem temperatur, można się spodziewać wzrostu udziału odpadów opakowaniowych 

po napojach w strumieniu odpadów. Wzrost temperatur powodować będzie także wzmożenie 
intensywności procesów chemicznych zachodzących na wysypiskach, a tym samym wzrost emisji 

gazów wysypiskowych do atmosfery. 

Z punktu widzenia gospodarowania odpadami istotne są działania edukacyjne służące 
racjonalnemu gospodarowaniu nimi, a także uświadamianie społeczeństwa o efektach pozostawiania 

odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. 

5.8.4 Analiza SWOT 

Obszar interwencji: gospodarka odpadami 

Mocne strony Słabe strony 

- zmniejszająca się masa odpadów komunalnych, 

- wzrostowy trend ilości odpadów zbieranych 

selektywnie, 

- niewielka ilość odpadów zbieranych selektywnie 

w stosunku do całkowitej ilości powstających 

odpadów 

Szanse Zagrożenia 

- rozwój technologii w zakresie odzysku odpadów, 

- możliwość współfinansowania przedsięwzięć z 

zakresu gospodarki odpadami w ramach 

programów finansowanych z funduszy 

europejskich. 

- mała świadomość społeczna z zakresu skutków 

niewłaściwego gospodarowania odpadami, 

szczególnie ich spalania w piecach 

indywidualnych, 

- wysokie koszty instalacji wykorzystywanych do 

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 

5.9 Zasoby przyrodnicze 

5.9.1 Stan środowiska przyrodniczego 

Obecny charakter roślinności to efekt przekształceń środowiska przez gospodarkę człowieka. 
Duża część lasów została zastąpiona przez użytki rolne i tereny zabudowane ze specyficzną 

roślinnością synantropijną i obcego pochodzenia, rzeki uregulowano, a tereny podmokłe i bagienne w 

dużej części odwodniono. Także dolina Odry w znaczącym stopniu uległa przekształceniom różnego 
typu, głównie wskutek prowadzenia intensywnego użytkowania rolniczego, w tym zaorywania 

użytków zielonych. Pomimo tego, w znacznej części gminy Popielów zachowały się zbiorowiska i 

krajobrazy o charakterze naturalnym lub półnaturalnym o wysokiej wartości przyrodniczej. W 

związku z tym większość terenu gminy objęta została ochroną prawną w formie Stobrawskiego Parku 
Krajobrazowego oraz ostoi NATURA 2000.  

Szata roślinna gminy Popielów w porównaniu z innymi obszarami województwa opolskiego 

charakteryzuje się dużymi walorami florystycznymi. Bogactwo florystyczne gminy związane jest 
różnorodnością siedlisk oraz ze znaczącym udziałem ekosystemów naturalnych i półnaturalnych w 

ogólnej strukturze użytkowania gruntów. Występuje tu szereg gatunków i zbiorowisk rzadko 

spotykanych w województwie, w tym chronionych i zagrożonych wyginięciem. Występowanie roślin 
chronionych i rzadkich związane jest przede wszystkim z obecnością odpowiednich ekosystemów, 

przede wszystkich obszarów wodno-blotnych i bogatych gatunkowo lasów liściastych. 

 

Najważniejsze koncentracje zbiorowisk łąkowych zanotowano: 
- w końcowym fragmencie doliny Stobrawy, przy ujściu w międzywalu, 

- w międzywalu Odry na południe i zachód od Kolonii Popielowskiej, 

- w dolinie Budkowiczanki na wschód od Kuźnicy Katowskiej, 
- w okolicy Karłowic. 
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Do najwartościowszych zbiorowisk pod względem przyrodniczym w gminie Popielów zalicza 

się zbiorowiska wodne, gdyż występują w nich liczne gatunki chronione i rzadkie, często zanikające w 

skali kraju. Odra, Stobrawa, Budkowiczanka i starorzecza oraz w mniejszym stopniu pozostałe wody 
powierzchniowe stanowią dogodne siedliska dla rozwoju tych zbiorowisk. Do najbardziej 

interesujących ze względu na rzadkość występowania należą Spirodelo - Salvinietum natansis, 

Trapetum natansis, Hottonietum palustris. Na szczególną uwagę wśród wód stojących zasługują: 
 

- kompleksy starorzeczy i okresowych zbiorników wodnych w dolinie Odry (położone w 

zachodniej części polderu Stobrawa - Rybna oraz w kompleksie leśnym na południe i zachód 
od Wielopola), 

- kompleks starorzeczy w międzywalu ujściowego odcinka Stobrawy (szczególnie na południe 

od Stobrawy), 

- stawy w dolinie Budkowiczanki na wschód od Kuźnicy Katowskiej, stawy w dolinie Brynicy 

na południe od Nowych Siołkowic. 

Świat zwierząt gminy Popielów pomimo znaczących przekształceń jest bardzo bogaty. Jego 

bogactwo wyraża się zarówno w różnorodności grup taksonomicznych jak i ekologicznych. Obecne są 

tutaj zespoły faunistyczne zasiedlające różnorodne i skrajnie odmienne ekosystemy, jak np. 

ekosystemy leśne, łąkowe, wodne, wydmowe, szuwarowe, namuliskowe, agrocenozy, urbicenozy. 
Duża ranga walorów faunistycznych, zwłaszcza w zakresie ptactwa doprowadziła do wyróżnienia na 

terenie gminy ostoi fauny o randze międzynarodowej (dolina Odry). Obszar gminy z uwagi na bogatą 

sieć rzeczną i obfitość zbiorników wodnych oferuje atrakcyjne środowiska dla rozrodu i żerowania 
zwierząt. Walory faunistyczne koncentrują się w określonych miejscach. Na terenie gminy Popielów 

ostoje fauny to przede wszystkim: 

 
•  dolina rzeki Odry na całym przebiegu w granicach gminy, a w szczególności: 

- kompleksy lasów liściastych na południe od Popielowa, na południowy-zachód od Rybnej, 

między Stobrawą, Starymi Kolniami, a rzeką Odrą, 

- kompleksy starorzeczy, pastwisk, podmokłych łąk: w dolinie Odry i rz. Stobrawy na południe 
od wsi Stobrawa i Nowe Kolnie, 

•  dolina rzeki Budkowiczanki w okolicy Kuźnicy Katowskiej, 

•  dolina rzeki Stobrawy. 
 

Pośród zwierząt najwięcej zagrożonych gatunków związanych jest z obszarami wodno-

błotnymi: stawami, trzcinowiskami, turzycowiskami, podmokłymi łąkami, starorzeczami i innymi 

ekosystemami dolin rzecznych. Wykorzystują one obszary wodno-błotne jako miejsce odbywania 
lęgów, godów bądź jako żerowisko. Drugą pod względem liczebności grupę stanowią gatunki 

związane z obszarami leśnymi i zadrzewionymi. Zagrożone są jednak także gatunki związane z 

agrocenozami (polami uprawnymi). 
 

Do największych zagrożeń świata zwierząt należą: 

• zmiana struktury wilgotnych ekosystemów łąkowych poprzez melioracje odwadniające 
podmokłych łąk, turzycowisk; intensywny wypas, 

• likwidacja i zagospodarowywanie starorzeczy, śródleśnych i śródpolnych oczek wodnych -

szczególnie częste przy modernizacji watów przeciwpowodziowych i międzywala, 

• usuwanie (wypalanie) trzcinowisk, szczególnie na stawach rybnych, 
• homogenizacja ekosystemów leśnych, ujednolicanie struktury wiekowej, gatunkowej i piętrowej 

drzewostanów, 

• usuwanie martwych, starych i dziuplastych drzew, 
• zalesianie śródleśnych polan, 

• wypalanie łąk, miedz i nieużytków, 

• chemizacja rolnictwa, intensywne nawożenie, 
• homogenizacja krajobrazu rolniczego: wprowadzanie wielkoobszarowych upraw rolnych, 
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• usuwanie zakrzewionych miedz, nieużytków, remiz, zadrzewień śródpolnych, śródpolnych oczek 

wodnych, 

• zalesianie nieużytków. 

 
System obszarów chronionych 

 

Obszary o wysokich walorach przyrodniczych objęte ochroną prawną (bez ostoi Natura 2000) 
zajmują w gminie Popielów ok. 63,1% powierzchni. Jest to ponad dwukrotnie więcej niż średnia 

wojewódzka (średnia wojewódzka to 27,2% powierzchni). Obszary chronione łącznie z Naturą 2000 

zajmują prawie 70% powierzchni gminy. 
 

Tabela 23. Powierzchnia prawnie chroniona w gminie Popielów na tle powiatu i województwa (bez 

Natury 2000) 
Gmina 

 

Powierzchnia prawnie chroniona 

 

[%] 

 ogółem [ha] 

 

parki krajobrazowe 

[ha] 

Popielów 

 

11 070,4 11063,9 63,1 

 Powiat opolski ziemski 

 

88 275,4 28261,4 55,6 

 Województwo opolskie 

 

256263,4 62590,5 27,2 

 Żródło: GUS BDL 2015 

 

 

Mapa 2. Obszary objęte ochroną w gminie Popielów 
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Obszary i obiekty chronione w gminie Popielów to: 

 

 o znaczeniu europejskim i krajowym 

 

 ostoja „ptasia” Natura 2000 „Grądy Odrzańskie” PLB020002, obszar objęty ochroną od 2004 
roku [Dz.U. 2004r. nr 229, poz. 2313] obejmuje 70 kilometrowy odcinek doliny Odry między 

Narokiem a Wrocławiem. Jest to ostoja ptasia o randze europejskiej E 57. Dolina pokryta jest 

lasami, łąkami, pastwiskami i polami uprawnymi. Lasy składają się przede wszystkim z 

drzewostanów dębowo-grabowych, jednakże zachowały się małe płaty zadrzewień olszowo-
wiązowych i wierzbowo-topolowych. Znajdują się tu liczne cieki wodne, stare koryta 

rzeczne, pozostałości rozlewisk i stawów, 
 ostoja „siedliskowa” Natura 2000 „Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą” PLH160012, 

łąki położone na prawym i lewym brzegu rzeki Stobrawy oraz po obu stronach drogi Kuźnica 
Katowska - Karłowice - Popielów. Stanowią duży kompleks, kilkusethektarowy okresowo 

koszonych (w części dopiero pod koniec lata, lub pozostawione bez koszenia) użytków 

zaliczanych do rzędu Molinietalia caeruleae. W czasie przyborów wiosennych mogą być 

miejscami podtapiane przez Stobrawę, łąki zajmują znaczną powierzchnię kilkuset hektarów, 
przy czym nie są jednolitym kompleksem lecz różnej wielkości płatami dzielonymi 

wspomnianymi zadrzewieniami. W okresie kwitnienia rosnące tutaj gatunki odwiedzane są 

przez liczne gatunki owadów, w tym chronionych i zagrożonych. 
 

 znaczeniu regionalnym 

 

 Stobrawski Park Krajobrazowy [powołanie - Dz.Urz.Woj.Op. 1999r. nr 38, poz. 255], w 

gminie Popielów obejmuje ok. 70% powierzchni gminy - wyłączona jest strefa najbardziej 
zurbanizowana w południowo-wschodniej części oraz intensywnie użytkowane grunty orne 

w okolicy Kurzni. Plan ochrony parku został ustanowiony rozporządzeniem Wojewody 

Opolskiego nr Nr 0151/P/8/07 z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia planu 

ochrony dla Stobrawskiego Parku Krajobrazowego [Dz.Urz.Woj.Op. nr 4, poz. 76]. 
 

 o znaczeniu lokalnym 

 użytek ekologiczny „Gęsi Staw" o pow. 3,14 ha, powołany rozporządzeniem Wojewody 

Opolskiego nr P/2/97 z dnia 3 lutego 1997r. w sprawie w wprowadzenia indywidualnych 

form ochrony przyrody [Dz.Urz.Woj.Op. 2003, nr 109 poz. 2304], usytuowany przy wale 
przeciwpowodziowym, na południe od Wielopola, pod prawną ochroną znajduje się 

fragment starorzecza z otwartym lustrem wodnym i przyległymi bagnami, 

 użytek ekologiczny „Puchacz" o pow. 6,55 ha, powołany na mocy uchwały nr 

XII/104/2004r. Rady Gminy w Popielowie z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie uznania za 
użytek ekologiczny łąki z pozostawionym naturalnej sukcesji płatem nie użytkowanej 

roślinności [Dz.Urz.Woj.Op. nr 28, poz. 927], 

 pomniki przyrody, na terenie gminy Popielów znajdują się także obiekty przyrodnicze 

prawnie chronione - pomniki przyrody [Dz.Urz.Woj.Op. 2002r., nr 13, poz. 233, 

Dz.Urz.Woj.Op. 2005r., nr 72, poz. 23]. W gminie objęto ochroną 21 pomników przyrody, w 
tym 5 grup drzew, 1 aleję, 14 pojedynczych drzew pomnikowych oraz l głaz narzutowy. 

 

Tabela 24.  Pomniki przyrody na terenie gminy Popielów 
L.p 

 

Nr 

rej. 

 

Gatunek 

 

Obwód 

[cm] 

 

Wiek 

[lata] 

 

Wysokość 

[m] 

 

Lokalizacja 

 

l. 

 

34 

 

Buk zwyczajny  

Fagus sylvatica 

 

380 

 

370 

 

30 

 

Lubienie - oddz. lasu 64 (30 m od 

skrzyżowania drogi Borkowskiej z 

Pokojowską przy linii oddziałowej 32 i 

64) 

 2. 

 

35 

 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

 

470 

 

470 

 

32 

 

Popielów - oddz. lasu 43 (po prawej 

stronie drogi Popielów-Karłowice) 
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3. 
 

36 
 

Dąb szypulkowy 
„Klara" Quercus robur 

 

660 
 

520 
 

35 
 

W oddz. 252g w kompleksie lasu miedzy 
Wielopolem i Kolonią Popielowską, przy 

wale i starorzeczu 

 4. 

 

62 

 

Buk zwyczajny 

Fagus sylvatica 

 

350 

 

370 

 

30 

 

Lubienie - oddz. lasu 31 

 

5. 

 

130 

 

Dąb szypulkowy 

Quercus robur 13 szt. 

(w chwili obecnej 12 

szt. -jeden z dębów 

został wycięty, 

ponieważ przewrócił 

się w czasie wichury w 

dniu 16.06.2004r.) 

 

420 

379 

428 

351 

353 

336 

400 

487 

411 
472 

366 

430 

437 

 

220 

220 

220 

220 

220 

220 

220 

220 

220 
220 

220 

220 

220 

 

20 

24 

27 

21 

21 

19 

26 

26 

24 
30 

17 

27 

22 

 

Przy drodze Karłowice-Stobrawa dz.44 

 

- drzewo pomnikowe już nie istnieje 

 

6. 

 

235 

 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 4 szt. 

 

344  

344  

597  

328 

 

320  

320  

320  

320 

 

20  

21  

32  

24 

 

Przy drodze Karłowice-Stobrawa 

 

7. 

 

260 

 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 2 szt. 

 

497  

562 

 

370  

370 

 

30 

25 

 

Popielów - oddz. lasu 19 (nad rzeką 

Budkowiczanka) 

 

8. 

 

282 

 

Grupa drzew: świerk 

pospolity Picea Bies 

zrośnięty z 4 dębami 
szypułkowymi  

Quercus robur 

 

134  

82  

103  
42 

 

140  

140  

140  
140 

 

17  

17  

17  
17 

 

Popielów - oddz. lasu 20 (30 m na północ 

od rzeki Budkowiczanki) 

 

9. 
 

328 
 

Głaz narzutowy 
 

 
 

 
 

 
 

Popielów, dz.807/140 
 10. 

 
332 

 
Lipa drobnolistna 
 

 
 

 
 

 
 

Popielów, oddz. 1291 
 11. 

 
352 

 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

 

342 
 

320 
 

26 
 

Rybna - obok szkoły 
 

12. 

 

361 

 

Lipa drobnolistna Tilia 

cordata 2 szt. 

 

368 

328 

 

270 

270 

 

22 

22 

 

Przy drodze Karłowice-Stobrawa 

 

13. 

 

362 

 

Dąb szypulkowy 

Quercus robur 4 szt. 

 

517 

446 

440 

415 

 

320 

320 

320 

320 

 

25 

27 

25 

24 

 

Po lewej stronie drogi Karłowice-

Kuźnica Katowska 

 

14. 

 

410 

 

Dąb szypulkowy 

Quercus robur 

 

312 

 

215 

 

27 

 

Kurznie, oddz. 33b 

 
15. 

 

411 

 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

 

470 

 

270 

 

29 

 

Kuźnica Katowska - oddz. lasu 54c 

 

16. 
 

412 
 

Dąb szypulkowy 
Quercus robur 

 

492 
 

320 
 

29 
 

Kuźnica Katowska - oddz. lasu 64a 
 

17. 
 

414 
 

Dąb szypulkowy 
Quercus robur 

 

442 
 

220 
 

26 
 

W kompleksie leśnym (oddz. 245f), przy 
wale przeciwpowodziowym po prawej 

stronie idąc wałem z Odłogów do 

Nowych Kolni 

 18. 

 

438 

 

Dąb szypulkowy 

Quercus robur 

 

 

 

 

 

 

 

Kurznie, dz. 135 

 

19. 

 

439 

 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

 

 

 

 

 

 

 

Kurznie, dz. 28 

 

20. 

 

507 

 

Dąb szypulkowy 

Quercus robur 

 

 

 

 

 

 

 

Popielów 

21. 

 

508 

 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

 

 

 

 

 

 

 

Popielów 
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Obszary chronione położone są w południowo-zachodniej i północnej części gminy 

(Stobrawski Park Krajobrazowy). Użytki ekologiczne zlokalizowane są na terenie sołectwa Kuźnica 

Katowska i Stare Siołkowice, a jedyny park objęty ochroną konserwatora zabytków znajduje się we 
wsi Karłowice. 

 

Różnorodność biologiczna (ochrona gatunków i siedlisk) 
 

Na terenie gminy Popielów występują [Plan..., 2007, Inwentaryzacja …, 1999, 2012] siedliska 

przyrodnicze podlegające w Polsce ochronie prawnej na mocy prawa polskiego lub europejskiego. W 
nawiasach obok nazwy zbiorowiska podano kody Natura 2000 oznaczające oznaczenia kodowe w 

Interpretation Manual of Europaean Union Habitats (2003) oraz kody Physis oznaczające symbol 

używany w bazie danych Physis – hierarchicznego systemu kodowania typów siedlisk Palearktyki 

utworzony na użytek programu CORINE (Herbich red. 2004). Są to: 
 

- 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 

Potamion, 
- 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis 

- 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinion 

- 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia 
sepium) 

- 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

- 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 
- 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiazowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 

- 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum 

- 9190 Kwaśne dąbrowy Betulo-Quercetum. 

Lasy 

Gmina Popielów charakteryzuje się wysoką lesistością - zbiorowiska leśne zajmują ok. 8 

317,41 ha (47,4%). Jest to prawie dwukrotnie więcej niż wynosi lesistość województwa opolskiego 
(26,5 %) oraz więcej niż lesistość powiatu opolskiego ziemskiego (ok.44,7 %).  

 

Rozmieszczenie lasów w gminie jest nierównomierne. Ze względu na znaczące zasoby gleb o 

wysokiej jakości (sołectwa Stobrawa, Stare Kolnie, Rybna, Kolonia Popielowska i Stare Siołkowice) 
lasy zajmują w dolinie Odry niewielkie, izolowane powierzchnie. Natomiast tam, gdzie występują 

gorsze gleby lasy tworzą duże, zwarte kompleksy leśne (północna część gminy - przede wszystkim 

sołectwa: Kaniów, Lubienie i Kuźnica Katowska). Lasy te stanowią część rozległego kompleksu 
Borów Stobrawsko-Turawskich - jeden z najcenniejszych elementów różnorodności biologicznej w 

gminie. 

 
W strukturze własnościowej lasów w gminie zdecydowanie dominują lasy publiczne (98,2% 

powierzchni). Lasy w gospodarstwach indywidualnych zajmują jedynie 128 ha. Większością lasów w 

gminie zarządzają Lasy Państwowe reprezentowane przez dwa nadleśnictwa: Kup i Brzeg. Do 

nadleśnictwa Kup, obrębu Popielów należą lasy w centralnej, wschodniej i północnej części gminy. 
Podzielone są między 4 leśnictwa: Popielów, Ładza, Kaniów i Lubienie. Zbiorowiska leśne są tu 

zróżnicowane. Są to najczęściej bory sosnowe oraz rzadziej lasy liściaste, głównie lasy grądowe i 

łęgowe. Występuje tu rzadkie zbiorowisko boru bagiennego. 

5.9.2 Prognoza stanu środowiska 

Środowisko biotyczne podlega bardzo różnorodnym oddziaływaniom człowieka. Postępujący 

wzrost presji urbanizacji, w przypadku braku podejmowania kompleksowych działań ochronnych, 
może prowadzić do stopniowego zmniejszania się różnorodności biologicznej. Dotyczy to w 

szczególności zaniku gatunków rzadkich, kosztem wzrostu liczby gatunków synantropijnych i 
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pospolitych. W świetle przewidywanego wzrostu udziału powierzchni zabudowanych i 

zainwestowanych, a także innych presji (np. intensywne rolnictwo), można się spodziewać 

utrzymywania i/lub nasilenia niekorzystnych skutków tych zjawisk dla przyrody ożywionej. 

 
Ochrona różnorodności biologicznej nie jest wystarczająca. Dotyczy to zarówno zbiorowisk 

roślinnych, jak i gatunków prawnie chronionych i rzadkich, w szczególności na terenie obszarów 

wodno-błotnych. W najbliższych latach nie należy oczekiwać znaczącej poprawy w tym względzie, 
chociaż proponuje się szereg nowych obszarów do objęcia ochroną (tabela poniżej). Pozytywne 

tendencje to zwłaszcza realizacja planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 i sukcesywne 

realizowanie wyznaczonych w tych planach działań ochronnych.  
 

Tabela 25. Proponowane obszary chronione 
L.p. Nazwa obszaru Położenie Przedmiot ochrony 

Proponowane poszerzenie obszaru Natura 2000 „Łąki koło Karłowic nad Stobrawą” 

1. Dolina Stobrawy od 

Starych Kolni do 

ujścia do Odry 

Odcinek rzeki Stobrawy i jej 

doliny od Starych Kolni do 

ujścia rzeki do Odry. 

Występowanie gatunków z załącznika II 

Dyrektywy Siedliskowej m.in. owady - 

trzepla zielona Ophiogomphus ceciliae, 
zalotka większa Leucorrhinia pectoralis, 

czerwończyk nieparek Lycaena dispar, 

modraszek nausitous Phengaris nausithous) 

oraz ich siedliska. 

Proponowany rezerwat 

1. Dolina Stobrawy 

koło wsi Stobrawa 

Fragment doliny Stobrawy o 

długości 1,7 km w dolnym 

biegu Stobrawy, po 

południowej stronie wsi 

Stobrawa, do której przylega 

za pośrednictwem 

obwałowania oraz podmokły 

teren położony na lewym 
brzegu rzeki, na południe od 

zachodniej części wsi 

Stobrawa 

Ponadprzeciętne walory przyrodnicze tworzą 

przede wszystkim: łęgi wierzbowe, topolowe, 

dębowo-wiązowo-jesionowe, grądy (w tym 

powierzchnie łęgów, które uległy 

zgrądowaceniu), starorzecza, płytkie zbiorniki 

wodne, turzycowiska, trzcinowiska i 

niewielkie powierzchnie łąk wilgotnych i 

świeżych. Odnotowano na nim dziewięć 
gatunków ptaków z I załącznika Dyrektywy 

Ptasiej. 

2. Czapliniec nad 

Stobrawą 

Kompleks leśny na wschód 

od wsi Stobrawa, na 

północnym brzegu rzeki 

Stobrawa. 

Kolonia czapli siwej Ardea cinerea położona 

w starym grądzie nad rz. Stobrawą. Przy 

samym korycie rzeki las ma charakter łęgu. 

Kompleks leśny otoczony jest obszarem 

łąkowym z licznymi oczkami wody, będącymi 

pozostałościami starorzeczy Stobrawy. Jest to 

jedno z dwóch istniejących kolonijnych 

stanowisk tego gatunku w województwie 

opolskim 

Proponowane zespoły przyrodniczo-krajobrazowe  

1. Siołkowickie Łąki 

 

Fragment doliny 

Budkowiczanki od Kuźnicy 
Katowskiej do Krzywej Góry 

(część zachodnia należy do 

gminy Popielów, wschodnia 

do gminy Pokój). 

 

Typowy dla naturalnych dolin rzecznych 

wielkoprzestaenny pas wilgotnych łąk z 
niewielkimi zadrzewieniami, zakrzaczeniami, 

fragmentami turzycowisk oraz jednym z 

największych w województwie kompleksów 

stawów hodowlanych. Występują tu miejsca, 

w których rzeka Budkowiczanka zachowała 

zbliżony do naturalnego charakter. Teren jest 

szczególnie cenny pod względem 

faunistycznym. 

 

 

2. Grądy Odrzańskie 

 

Dolina Odry na południe od 

Stobrawy i Rybnej 
(gm.Popielów) oraz odcinek 

Naturalne ekosystemy typowe dla dolin 

rzecznych: odcinek Odry z ujściem Nysy 
Kłodzkiej, 3 położone blisko siebie 
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ujściowy Nysy Kłodzkiej 

(gm. Lewin Brzeski). 

 

kompleksy lasów grądowych, stosunkowo 

duże powierzchnie podmokłych łąk, 

zadrzewienia o charakterze lęgowym, kilka 

dużych i kilkadziesiąt małych starorzeczy i 

oczek wodnych oraz niewielkie enklawy 

roślinności szuwarowej. 

3. Ujście Stobrawy 

 

Fragment nieżeglownego 

zakola rzeki Odry wraz z 

ujściowym odcinkiem 

Stobrawy na zachód od wsi 

Stobrawa (gm. Popielów i 

Lubsza). 

 

Mozaika typowych dla dolin rzecznych 

ekosystemów leśnych, wodnych, łąkowych i 

zadrzewieniowych. Na obszarze zachowały 

się jedne z najlepiej wykształconych 

starorzeczy. Bogactwo siedlisk i nisz 

ekologicznych sprzyja dużej bioróżnorodności 

tego obszaru. 

Projektowane użytki ekologiczne 

1. Starorzecza nad 
Stobrawą 

 

Obszar położony nad rzeką 
Stobrawą, na południe od 

miejscowości Stobrawa. 

 

Liczne duże i małe starorzecza, wraz z 
przyległymi do nich i do Stobrawy 

podmokłymi łąkami i gęstymi zakrzewieniami 

o charakterze zbliżonym do łęgowych. 

Typowe dla dolin rzecznych ekosystemy 

tworzą na tym terenie silną mozaikę 

krajobrazową, zwłaszcza w południowej 

części. Łącznik pomiędzy dużymi, jak na 

wylesione doliny rzek kompleksami lasów. 

Występują tu rzadkimi i chronionymi gatunki 

zwierząt i roślin. 

 

2. Olszak 

 

Dolina Stobrawy na odcinku 

między Starymi Kolniami a 
Karłowicami. 

 

Zdegenerowanie łąki świeże tworzące 

mozaikę z lepiej zachowanymi 
powierzchniami łąk wilgotnych z sitowiem 

leśnym i sitem skupionym oraz 

turzycowiskami zachowanymi w 

zagłębieniach terenu, a także łęgi i 

starorzecza. Występują tu rzadkie i chronione 

gatunki zwierząt i roślin. 

 

2. Łąki koło Karłowic 

 

Pas śródleśnych podmokłych 

łąk w dolinie Budkowiczanki, 

położony przy drodze 

Karłowice - Popielów. 

 

Podmokłe łąki i gęste zakrzewieniami o 

charakterze zbliżonym do łęgowych. 

Występują tu rzadkie i chronione gatunki 

zwierząt i roślin. 

 

3. Wydmy koło 
Karłowic 

 

Oddział 50am obrębu 
Popielów (Nadleśnictwo 

Kup). Około 2 km na 

południowy zachód od 

Karłowic. 

 

Ostatnie na terenie Stobrawskiego Parku 
Krajobrazowego niezalesione wydmy białe 

charakteryzujące się prawie całkowitym 

brakiem roślinności. W późniejszych stadiach 

sukcesji powstaną siedliska dogodne dla 

występowania rzadkich gatunków roślin pod 

warunkiem, że wydmy te nie zostaną 

zalesione. 

 

 

Proponowane stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej 

1. Wydmy koło 

Popielowa 

 

Obszar położony na terenach 

leśnych koło Popielowa. 

 

Zespół niewysokich (do 7 m) wydm 

całkowicie odsłoniętych podczas prowadzenia 

prac leśnych. Na terenie obserwuje się wtórne 
procesy eoliczne. Na małym obszarze wydmy 

są odsłonięte w niewielkiej piaskowni. Można 

tu obserwować profil warstwowanych 

piasków eolicznych. 
Źródło: Projekt Planu Ochrony Stobrawskiego Parku Krajobrazowego [maszynopis, 2004], Inwentaryzacja przyrodnicza 

gminy Popielów [1999], Inwentaryzacja doliny Stobrawy [2012] 
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Powierzchnia lasów na przestrzeni lat ulega stopniowemu zwiększaniu. W stosunku do 2011 

roku nastąpił przyrost lasów o 23 ha. W związku z wykazaną tendencją wzrostową można 

prognozować, że w kolejnych latach powierzchnia lasów będzie nadal się zwiększać. 

 
Przewiduje się dalsze stopniowe polepszanie zdrowotne lasów, przy uwzględnieniu stałych 

działań nadleśnictw zmierzających do poprawy struktury drzewostanów, zwłaszcza zmniejszanie 

udziału sosny niezgodnej z lokalnym siedliskiem, która należy do gatunków wrażliwych na 
zanieczyszczenia powietrza. Należy jednak zaznaczyć, że stan uszkodzenia lasów jest uzależniony 

również od emisji pochodzących z obszarów ościennych. 

 

5.9.3 Zagadnienia horyzontalne 

 
Różnorodność biologiczna jest bezpośrednio powiązana ze zmianami klimatu, tj. silnie zależy 

od tych zmian. Zmiany klimatyczne wpływają na zasięg występowania gatunków, cykle rozrodcze, 

okresy wegetacji i interakcje ze środowiskiem. Jednakże różne gatunki i siedliska inaczej reagują na 
zmiany klimatyczne – na niektóre oddziaływanie to wpłynie korzystnie, na inne nie. Obecnie wpływ 

zmian klimatu jest trudny do określenia i na terenie województwa opolskiego nie został dostatecznie 

rozpoznany. 
 

Spodziewane ocieplenie się klimatu spowoduje migrację gatunków. Migracje gatunków, 

będące formą ich adaptacji do zmian klimatu, są z kolei silnie skorelowane ze stanem ciągłości 

systemów przyrodniczych (korytarze ekologiczne dolinne i leśne). Konsekwencją ocieplania klimatu, 
zwłaszcza spodziewanego nasilenia zjawisk suszy i długotrwałego utrzymywania sie wysokich 

temperatur, może być ograniczenie powierzchni terenów wodno-błotnych, w tym stopniowe 

wysychanie i zanik drobnych zbiorników wodnych, torfowisk, wilgotnych lasów. Stanowi to 
zagrożenie dla licznych gatunków, które bądź to pośrednio bytują na tych terenach, bądź korzystają z 

nich okresowo.  

 
Czynniki klimatyczne należy uznać za istotny czynnik zagrażający lasom regionu. 

Przewidywane zwiększające się okresy suszy prowadzące do niedoborów wody gruntowej mogą 

powodować obniżenie odporności i kondycji zdrowotnej drzewostanów. Dla przykładu, proces 

ocieplania i zwiększanie ryzyka suszy sprzyja rozwojowi chorób i szkodników w tym także gatunków 
inwazyjnych. Oprócz wymienionych, ważnym czynnikiem klimatycznym zagrażającym lasom są silne 

i huraganowe wiatry, powodujące powstawanie wywrotów, często o znacznych rozmiarach 

uszkodzeń. Dodatkowo wykazywany jest wysoki stopień zagrożenia pożarami lasów, a przewidywana 
zwiększona częstotliwość gwałtownych burz z wyładowaniami atmosferycznymi będzie to zagrożenie 

zwiększać.  

 

Podejmowanie wszelkich zadań zmierzających do poprawy struktury drzewostanów i ich 
stanu zdrowotnego (przebudowa monokultur iglastych, dostosowywanie składu gatunkowego do 

roślinności potencjalnej itp.), polepszania retencyjności obszarów, zwłaszcza dolinnych, zwiększania 

udziału terenów zielonych, w tym lasów, odtwarzania terenów wodno-błotnych i zbiorników 
wodnych, będą prowadzić do zachowania różnorodności biologicznej regionu i poprawy odporności 

środowiska na zmiany klimatu. Mogą to być zadania realizowane w ramach innych obszarów 

interwencji, np.: gospodarowanie wodami, ochrona klimatu. 
 

W omawianym obszarze interwencji ważną rolę odgrywa edukacja. Edukacja społeczeństwa 

powinna być prowadzona w sposób ciągły, rozpoczynając od wychowania w rodzinie, poprzez 

systemy edukacji formalnej i nieformalnej. Powinny jej zostać poddane zarówno dzieci, młodzież, 
rodzice, nauczyciele, działacze, rolnicy, pracownicy administracji i inni. Edukacja musi być 

prowadzona na podstawach naukowych. W szeroko pojętą edukację w zakresie środowiska 

przyrodniczego zaangażowany jest Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, który prowadzi 
szeroki wachlarz działań z tym związany: konkursy, turnieje wiedzy, konferencje, warsztaty i inne, 

również na terenie gminy Popielów. 
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Brak jest kompleksowego systemu monitoringu przyrodniczego w województwie opolskim, a 

także w gminie Popielów. Prowadzone działania są wyrywkowe, wdrażane fragmentarycznie przez 

różne instytucje i w różnym zakresie (np. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Regionalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska, prace badawcze uczelni wyższych, nadleśnictwa). Konieczna jest w 

tym względzie koordynacja i planowanie działań. 

5.9.4 Analiza SWOT 

Obszar interwencji: zasoby przyrodnicze 

Mocne strony Słabe strony 

- znaczące zasoby przyrodnicze na terenie gminy, 

- duża powierzchnia lasów, 

- duże powierzchnie cenne przyrodniczo prawnie 

chronione, w tym ostoje Natura 2000 i park 

krajobrazowy 

 

- niewystarczająca ochrona siedlisk i gatunków 

cennych i zagrożonych, 

- presja rolnicza i zaorywanie cennych łąk i 

nieużytków, 

- zarastanie cennych łąk, 

-  

Szanse Zagrożenia 

- możliwość współfinansowania przedsięwzięć z 

zakresu ochrony bioróżnorodności w ramach 

programów finansowanych z funduszy 

europejskich, 

- konieczność retencjonowania wód i odtwarzania 
retencji naturalnej związana ze zmianami klimatu. 

- ochrona przeciwpowodziowa i regulacje rzek 

prowadzone w sposób zagrażający 

bioróżnorodności,  

- mała świadomość społeczna z zakresu ochrony 

bioróżnorodności, 
- zmiany klimatu, obniżanie poziomu wód 

gruntowych. 

 

5.10 Zagrożenie poważnymi awariami 

5.10.1 Ocena sytuacji na terenie gminy w zakresie występowania poważnych awarii 

Sytuacja na terenie gminy w zakresie możliwości występowania poważnych awarii, które 
skutkować mogą zanieczyszczeniem środowiska i w konsekwencji zagrożeniem zdrowia 

mieszkańców nie odbiega w istotny sposób od sytuacji w innych gminach wiejskich w województwie. 
Zasadniczo do niebezpiecznych zdarzeń może dochodzić na szlakach komunikacyjnych w czasie 

transportu substancji niebezpiecznych, w szczególności na drodze wojewódzkiej nr 457 relacji Brzeg - 

Dobrzeń Wlk. oraz w czasie ich magazynowania lub przetwarzania w zakładach przemysłowych. To 
zagrożenie ze względu na brak dużych zakładów nie występuje na terenie gminy. 

Na terenie województwa opolskiego zlokalizowane są zakłady stosujące w produkcji lub 

magazynujące substancje stanowiące zagrożenie dla ludzi i środowiska. Zakłady te, ze względu na 
rodzaje i ilości magazynowanych substancji, klasyfikowane są jako zakłady o zwiększonym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (łącznie 9 zakładów) oraz zakłady o dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (łącznie 10 zakładów). Żaden z wymienionych zakładów 

nie znajduje się na terenie gminy Popielów. 

5.10.2 Prognoza w zakresie występowania poważnych awarii 

W chwili obecnej brak jest przesłanek pozwalających prognozować, na okres najbliższych lat 
funkcjonowania Programu, wzrost ilości poważnych awarii na terenie województwa opolskiego, a w 

tym na możliwość takich awarii na terenie gminy Popielów. Czynnikami, które będą minimalizować 
prawdopodobieństwo wystąpienia takich zdarzeń, będzie na pewno doskonalenie procedur transportu, 

magazynowania i przetwarzania substancji chemicznych. Za doskonalenie procedur odpowiedzialne są 

firmy zajmujących się działalnością w obszarze transportu, produkcji i usług. Wzrost zagrożenia 

poważnymi awariami może być z kolei wynikiem zmian klimatycznych, za którymi idzie przede 
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wszystkim wzrost częstotliwości występowania niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Na obecnym 

etapie trudno o obiektywną ilościową ocenę przyszłych trendów w tym obszarze. 

5.10.3 Analiza SWOT 

Obszar interwencji: zagrożenie poważnymi awariami 

Mocne strony Słabe strony 

- brak zakładów o zwiększonym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz 

o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej, 

- transport materiałów niebezpiecznych przez tereny 
zamieszkałe, zarówno w przypadku transportu 

kolejowego, jak i drogowego 

 

Szanse Zagrożenia 

- możliwość pozyskania środków finansowych na 

wyposażenie służb ratowniczych z funduszy 

unijnych. 

- zmiany klimatu, nieprzewidywalność zdarzeń 

pogodowych i hydrologicznych. 

6 OCENA STOPNIA I EFEKTY REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ Z 

PROGRAMU OCHRONY SRODOWISKA NA LATA 2012 - 2015  

Obecny dokument – Program ochrony środowiska dla gminy Popielów na lata 2016-2020 

wraz perspektywą do roku 2024 jest kontynuacją poprzedniego Programu ochrony środowiska dla 
gminy Popielów na lata 2012 - 2015.  

Gmina systematycznie realizuje zadania poprawiające stan środowiska naturalnego we 

wszystkich jego komponentach (w zakresie m.in. edukacji ekologicznej, gospodarki odpadami, 

ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, 
ochrony przyrody i krajobrazu). 

 

Zadania w dziedzinie edukacji ekologicznej traktowane były priorytetowo i realizowane 
głównie przez placówki oświatowe z terenu gminy, nadleśnictwa oraz organizacje pozarządowe. 

Znaczące działania edukacyjne, również na terenie gminy Popielów prowadził Zespół Opolskich 

Parków Krajobrazowych angażując głównie dzieci i młodzież. Do najważniejszych akcji i projektów 

zalicza się: 

 prelekcje wygłaszane w szkołach podczas lekcji przez specjalistów różnych dziedzin, 

 konkursy, turnieje wiedzy ekologicznej, Omnibus przyrodniczy, 

 wycieczki terenowe, przyrodnicze do lasu i na łąkę, 

 obserwacje i badania środowiska na zajęciach terenowych,  

 różne akcje informacyjne, promocyjne, zbiórki np. „Sprzątanie Świata”, obchody „Dnia Ziemi”,  

zbiórki odpadów, zbiórka nakrętek plastikowych, zbiórka baterii i elektrośmieci,  

 ekologiczne konkursy literackie, sportowe, plastyczne i recytatorskie,  

 wycieczki wyjazdowe o tematyce przyrodniczej. 

 

Prowadzono także działania zmierzające do szerszego udostępnienia informacji o środowisku 
i działaniach proekologicznych w gminie. Informacje o środowisku umieszczano, zgodnie z ustawą z 

dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. 
poz. 353), na stronie internetowej gminy Popielów http://www.popielow.pl, w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie http://bip.popielow.pl  oraz na ogólnopolskiej stronie Centrum Informacji 

o Środowisku http://www.ekoportal.pl. 

 
W ramach zarządzania środowiskiem przygotowywano dokumenty strategiczne związane z tą 

tematyką lub odnoszące się do celów ochrony środowiska i wykorzystywane w zarządzaniu 

środowiskiem. W ostatnich latach opracowane były: 
- aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Popielów, 

http://www.popielow.pl/
http://bip.popielow.pl/
http://www.ekoportal.pl/
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- Strategia rozwoju przyjęta uchwałą Rady Gminy Nr XIV-92-2016 z dnia 28 stycznia 2016 w 

sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Popielów na okres 2016-2020 z perspektywą do 

2025 roku, 

- Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Popielów, 

- Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowa dla gminy Popielów przyjęty 

uchwałą Rady Gminy Nr XX-136-2012 z dnia 25.10.2012 r.  

 
Zadania w zakresie zachowania i ochrony zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach 

leśnych prowadzone były przez Nadleśnictwa. Prowadzono zalesienia i zadrzewienia w ramach 
ochrony i zwiększania różnorodności biologicznej, realizowano plan gospodarczy utrzymania lasów.  

Realizowane zadania własne gminy związane były m.in. pielęgnacją terenów zielonych w 

miejscowości Stare Siołkowice, Karłowice, Stobrawa, Lubienia, nasadzeniami drzew i krzewów, 
promocją i rozwojem aktywnej turystyki i rekreacji, w tym proprzyrodniczej poprzez wydanie folderu 

i teczki, zagospodarowaniem terenów wokół obiektów gminnych. Efektem prowadzonych działań 

było zwiększenie powierzchni leśnych, zielonych terenów publicznych oraz liczby drzew. 

  
W ramach kształtowania gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód realizowane były 

następujące działania: budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla wsi Stare Siołkowice – etap IV i 

Nowe Siołkowice, budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice - Popielów z siecią 
kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie - etap I, modernizacja stacji uzdatniania wody. Efektem 

powyższych działań był wzrost liczby mieszkańców podłączonych do kanalizacji sanitarnej. 

Natomiast w ramach gospodarowania wodami i działań przeciwpowodziowych zrealizowano przez 

WZMiUW w Opolu odbudowę uszkodzonych wałów oraz odbudowę jazu na rzece Stobrawie, a przez 
RZGW we Wrocławiu modernizację stopnia wodnego Chróścice. 

 

W ramach ochrony powierzchni ziemi realizowano zadania związane z gospodarką odpadami i 
likwidacją dzikich wysypisk. Wprowadzono monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów w 

Karłowicach, wprowadzono nowy system gospodarki odpadami w gminie Popielów, usuwano wyroby 

zawierające azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy.  
 

Zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego oraz z poprawą jego jakości realizowane 

były przede wszystkim w zakresie: 

- przeprowadzania działań termomodernizacyjnych obiektów na terenie gminy, 
- modernizacji systemów grzewczych,  

- modernizacji dróg w celu poprawy płynności ruchu samochodowego oraz poprawy stanu 

technicznego dróg,  

- promocji czystych ekologicznie systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii, 

promocji oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii, 

 
Cele realizowanych zadań z zakresu ochrony powietrza pokrywają się częściowo z zadaniami w 

zakresie ochrony przed hałasem oraz ochroną bioróżnorodności. Albowiem pozytywnie na 

ograniczenia hałasu wpływają modernizacje dróg oraz nasadzenia zieleni. Uwzględniono także to 
zagadnienie na etapie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

7 CELE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA, ZADANIA I ICH 

FINANSOWANIE  

7.1 Cele programu ochrony środowiska w zakresie poszczególnych obszarów 

interwencji 

W oparciu o szczegółową diagnozę stanu środowiska, uwarunkowania zewnętrzne i 
wewnętrzne polityki ochrony środowiska oraz wymagania w zakresie jakości środowiska i 
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racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych (określone stosownymi ustawami, aktami 

wykonawczymi i rozporządzeniami, dyrektywami UE), a także w odpowiedzi na zagrożenia i 

zidentyfikowane mocne i słabe strony - w niniejszym rozdziale przedstawiono obszary interwencji 

wraz z głównymi priorytetowymi celami i kierunkami działań oraz przypisanymi im zadaniami 
zmierzającymi do systematycznej poprawy jakości środowiska i racjonalnego użytkowania zasobów 

przyrody. Wśród wymienionych celów znalazły się te, które powinny być realizowane na terenie 

gminy Popielów dla poprawy lub utrzymania dobrego stanu środowiska przyrodniczego poprzez 
działania realizowane zarówno przez gminę, jak i inne podmioty lub/i instytucje (działania własne i 

monitorowane). 

 
Jednym z najważniejszych działań prewencyjnych i wzmacniających ochronę poszczególnych 

elementów środowiska oraz doskonalących harmonijny, zrównoważony rozwój na terenie gminy jest 

proces i procedury związane z planowaniem przestrzennym. Podstawowym zadaniem w zakresie 

ekologizacji planowania przestrzennego jest opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, biorących pod uwagę długofalowe potrzeby zrównoważonego rozwoju oraz 

uwzględniające treść opracowań ekofizjograficznych i programów ochrony środowiska o zasięgu 

regionalnym i lokalnym.  
Nie bez znaczenia dla gminy Popielów jest także współpraca z sąsiadującymi gminami 

polegająca na rozwiązywaniu najważniejszych problemów, w zakresie ochrony i racjonalnego 

wykorzystania środowiska. Przedmiotowa współpraca powinna dotyczyć głównie: 

 stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych, 

 ograniczania niskiej emisji, 

 gospodarki odpadami, 

 ochrony przeciwpowodziowej, w szczególności w dolinie Odry, 

 przeciwdziałaniu spływowi zanieczyszczeń z pól, w szczególności w dolinach rzecznych, 

 ochrony obszarów cennych przyrodniczo oraz struktur pełniących funkcję łącznikowe 

(Stobrawski Park Krajobrazowy, ostoje Natura 2000, dolina Odry i Stobrawy itd.),  

 wykorzystanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych dla celów turystyczno-rekreacyjnych 

(Stobrawski Park Krajobrazowy, dolina Stobrawy). 
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Tabela 26. Cele, kierunki interwencji oraz zadania. 

Obszar interwencji Cele strategiczne/wskaźniki Kierunki interwencji/zadania 

Ochrona klimatu i 

jakości powietrza 

Poprawa jakości powietrza 

atmosferycznego poprzez 
ograniczenie niskiej emisji, 

wzrost efektywności 

energetycznej oraz udziału 

energii odnawialnej 

Wartość docelowa 

(co najmniej jedno z obecnych 

zanieczyszczeń, będących w 

klasie C (O3, PM10, PM2,5, 

B(a)P), powinno mieścić się w 

klasie A) 

 modernizacja lokalnych kotłowni, wprowadzanie niskoemisyjnych nośników, 

 promowanie i wspieranie przedsięwzięć dotyczących korzystania z odnawialnych źródeł energii, w 
szczególności zgodnie ze specyfiką gminy promowanie energii odnawialnej - piecy na słomę i odpady 

drewna oraz kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp. 

 termorenowacja budynków oraz stosowanie materiałów energooszczędnych w budownictwie, 

 prowadzenie odpowiedniej polityki i działań na rzecz gazyfikacji gminy, 

 poprawa stanu technicznego dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, 

 wprowadzanie pasów zieleni przy drogach, w szczególności w sąsiedztwie zabudowy wsi, 

 wsparcie i budowa infrastruktury rowerowej: budowa tras rowerowych, w tym wyłączenie tras rowerowych 

poza pasy dróg samochodowych, budowa parkingów dla rowerów, 

 promowanie i tworzenie warunków dla zwiększania się udziału podróży transportem zbiorowym, rowerowym 

i pieszym pomiędzy miejscami zamieszkania, pracy oraz wypoczynku i zakupów, propagowanie systemu 

przewozów kombinowanych: kolej, autobus, rower,  

Ochrona przed 

hałasem 

Zmniejszenie skali narażenia 

mieszkańców gminy na 

nadmierny poziom hałasu 

Wartość docelowa 

Brak stwierdzonych 

przekroczeń na terenach 

chronionych 

 wprowadzanie przy drogach zieleni pełniącej funkcje izolacyjne, w szczególności przy drogach 

wojewódzkich w sąsiedztwie zabudowy, 

 wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie 
przed hałasem z wyznaczeniem stref ograniczonego użytkowania wokół głównych dróg tam, gdzie 

przekroczony jest równoważny poziom hałasu, 

 kontynuacja kontroli emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej, doskonalenie 

istniejących i kształtowanie nowych mechanizmów i procedur administracyjnych, 

 monitorowanie zmian przestrzennych stanu zagrożenia hałasem i realizacji programów ochrony przed 

hałasem,  

Ochrona przed 

promieniowaniem 

elektromagnetycznym 

Monitoring pól 

elektromagnetycznych  

Wartość docelowa 

Brak stwierdzonych 

przekroczeń poziomu pól 

elektromagnetycznych 

 rozwój systemu badań pól elektromagnetycznych, 

 uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego zagadnienia pól elektromagnetycznych, 

Gospodarowanie 
wodami 

Ochrona zasobów wodnych, w 
tym podziemnych, osiągnięcie 

 racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych, 

 kształtowanie zasobów wodnych i ochrona przed powodzią, 

 rozbudowę systemu monitorowania i ostrzegania, 
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dobrego stanu lub potencjału 

wód oraz ochrona przed 

powodzią 

Wartość docelowa 

Utrzymanie lub osiągnięcie 

dobrego stan/potencjał wód 

powierzchniowych i nie 

pogorszenie stanu wód 

podziemnych 

 zatrzymanie i spowolnienie odpływu wód, mikro i naturalna retencja, 

 zapobieganie lokalizacji zabudowy na terenach zalewowych, w szczególności za pomocą planowania 

przestrzennego, 

 osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu/potencjału wód, w tym poprawa jakości wód podziemnych i 

powierzchniowych, 

 ograniczanie negatywnego wpływu na jakość wód z zanieczyszczeń z rolnictwa, 

 wprowadzanie zamkniętych obiegów wody, wodooszczędnych technologii produkcji, 

 realizacja przedsięwzięć modernizacyjnych w instalacjach wewnętrznych ukierunkowanych na zmniejszenie 

strat wody i wodooszczędność 

Gospodarka wodno-

ściekowa 

Zapewnienie mieszkańcom 

wody pitnej dobrej jakości 
oraz uporządkowanie 

gospodarki ściekowej 

Wartość docelowa 

Brak zanieczyszczeń 

bakteryjnych w wodach 

ujmowanych do spożycia. 

Skanalizowanie gminy do 

85% 

 budowa oczyszczalni przydomowych wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości technicznych lub 
ekonomicznych do prowadzenia kanalizacji zbiorowych, 

 kontrolę szamb i wywozu nieczystości, w szczególności na obszarach dolin rzecznych, 

 wspieranie zakładów i gospodarstw rolnych w realizowaniu programów racjonalnej gospodarki wodno-

ściekowej,  

 budowa lub kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej (Lubienia, Kaniów, Popielów, Rybna, Stobrawa), 

 budowa Stacji Uzdatniania wody Stare Siołkowice, modernizacja ujęcia wody w Kurzniach. 

Zasoby geologiczne Ochrona i racjonalne 

wykorzystanie surowców 

mineralnych  

 

 rekultywacja i przywracanie przyrodniczej funkcji terenów zdegradowanych, 

 dostosowanie działań w zakresie planowania przestrzennego i lokalizacji inwestycji do potrzeb ochrony 

kopalin w obrębie złóż nieeksploatowanych,  

 rekultywacja terenów poeksploatacyjnych i „dzikich” wyrobisk w kierunku przyrodniczego ich 
wykorzystania, 

Gleby Ochrona i racjonalne 

wykorzystanie gleb 

 

Wartość docelowa 

Brak przekroczeń 

zanieczyszczenia gleb 

Utrzymanie poziomu 

zakwaszenia gleby 

 ochrona gleb o wysokiej przydatności rolniczej przed przeznaczeniem na cele nierolnicze (procedura 

planowania przestrzennego), 

 zachowanie i wprowadzanie śródpolnych zadrzewień, zakrzaczeń, zalesień, oczek wodnych, łąk wilgotnych i 

bagiennych jako ważnych elementów funkcjonalnych struktury ekologicznej i obiektów warunkujących 

utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych na obszarach rolniczych oraz przeciwdziałania erozji 

wietrznej, w pierwszej kolejności na terenie sołectw: Rybna, Kolonia Popielowska, Stobrawa i Popielów; 

 właściwa polityka zalesiania gruntów nieprzydatnych rolniczo, ochrona przed zalesianiem siedlisk roślin 

chronionych i rzadkich (cennych łąk podmokłych i bagiennych), zachęcanie rolników do szerszego udziału w 

Programie rolnośrodowiskowym,  

 utrzymanie i odbudowa urządzeń melioracyjnych, zapewniających odpowiedni poziom wód gruntowych i 

zabezpieczających użytki rolne przed okresowymi przesuszeniami lub zalaniami, w miarę możliwości nie 
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odtwarzanie melioracji lub jej części na terenach łąk wtórnie zabagnionych, zwłaszcza siedlisk 

torfowiskowych;  

 wdrażanie i upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej (KDPR),  

Gospodarka odpadami Ochrona powierzchni ziemi 

Wartość docelowa 

Osiągnięcie wymaganych 

poziomów odzysku i 

składowania zgodnie WPGO 

 rekultywacja „dzikich" wysypisk,  

 gospodarka odpadami zgodna z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami i przepisami prawa 

Zasoby przyrodnicze Ochrona i powstrzymanie 

utraty różnorodności 

biologicznej i krajobrazowej 
oraz doskonalenie systemu 

obszarów chronionych, a także 

ich wykorzystanie w rozwoju 

społeczno-gospodarczym  

Wartość docelowa 

Zwiększenie lesistości gminy 

do wysokości 47,5% 

 

 ochrona obszarów cennych przyrodniczo o znaczeniu międzynarodowym – ostoje NATURA 2000, 

 objęcie różnymi formami prawnej ochrony najcenniejszych zasobów przyrody w gminie, 

 ochrona i renaturyzacja ekosystemów wodno-błotnych o kluczowym znaczeniu dla zachowania 
bioróżnorodności, 

 ochrona przed zainwestowaniem terenów występowania chronionych i zagrożonych siedlisk i gatunków, 

 przywrócenie różnorodnego użytkowania gruntów, ochrona zadrzewień i zakrzaczeń, wsparcie i rozwój 

rolnictwa ekologicznego, w szczególności na terenach o intensywnej gospodarce rolnej lub/i niewielkim 

udziale elementów wzbogacających krajobraz (południowo-wschodnia cześć gminy), 

 ochrona elementów środowiska przyrodniczo-kulturowego dotycząca w szczególności ochrony i 

zagospodarowania parku przyzamkowego w Karłowicach i alei przydrożnych na terenie całej gminy,  

 promocja i rozwój sieci szlaków turystycznych, tras rowerowych, kajakowych i ścieżek dydaktycznych, w 

szczególności w powiązaniu z gminami sąsiednimi, a także wykorzystanie walorów i obiektów 

przyrodniczych dla rozwoju gospodarczego gminy, 

 zwiększanie ilości zadrzewień i zakrzaczeń. w szczególności na terenach o dużym udziale użytków rolnych, w 
pierwszej kolejności we wsiach: Rybna, Stare Kolnie, Kolonia Popielowska i Stare Siołkowice, 

 różnicowanie struktury gatunkowej i wiekowej lasów (zalesienia i przebudowa) przebudowa wszędzie tam 

gdzie żyzność siedliska nie odpowiada składowi gatunkowemu drzewostanów, w przypadku gminy Popielów 

w lasach o zawyżonym udziale drzew iglastych na siedliskach żyznych; 

 ochrona i odtwarzanie zieleni dolin rzecznych, w szczególności w dolinie Odry, Stobrawy, Budkowiczanki i 

Brynicy oraz cennych fragmentów lasów grądowych. 

Zagrożenia 

poważnymi awariami 

Ochrona mieszkańców przez 

zagrożeniami poważnymi 

awariami 

Wartość docelowa 

Brak występowania 

poważnych awarii na terenie 
gminy 

 zmniejszenie zagrożeń związanych z transportem towarów niebezpiecznych, 

 rozpowszechnianie wśród społeczeństwa zachowań na wypadek poważnych awarii przemysłowych i  

transportowych. 
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7.2 Harmonogram rzeczowo-finansowy  

Cele ekologiczne do 2024 roku i strategia ich realizacji przedstawione w rozdziałach 

poprzednich, są bazą dla programu wykonawczego, którego główną część stanowi harmonogram 
rzeczowo - finansowy na lata 2016 - 2020, tj. plan konkretnych przedsięwzięć (inwestycyjnych i 

pozainwestycyjnych), które stanowią przedsięwzięcia priorytetowe i przewidziano je do realizacji na 

terenie gminy.  
Podstawą sformułowania przedsięwzięć planowanych do realizacji w okresie 2016 – 2020 były 

zidentyfikowane potrzeby i zagrożenia gminy. Poszczególne przedsięwzięcia zostały przedstawione w 

harmonogramie przedsięwzięć, z podziałem na obszary interwencji. Należy zaznaczyć, że wiele 
przedsięwzięć proponowanych w ramach jednego zagadnienia wpisuje się także w inne zagadnienia. 

Dla poszczególnych przedsięwzięć podano instytucje realizujące i współpracujące, koszty, terminy 

realizacji, źródła finansowania i rodzaj zadania.  

Źródła finansowania podane w tabelach przedstawiają w dużej części potencjalne możliwości 
finansowania, więc nie zamyka to drogi do uzyskania dofinansowania z innych źródeł. Ponadto należy 

podkreślić, że zaproponowana lista przedsięwzięć nie zamyka możliwości realizowania innych, 

charakteryzujących się mniejszą skalą oddziaływania i o mniejszym ekologicznym efekcie, które 
mogą być realizowane w okresie programowania w przypadku dostępnych środków, o ile dane 

przedsięwzięcie będzie się mieściło w założonych do realizacji celach i kierunkach interwencji dla 

gminy Popielów. 
W formułowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego, a więc listy przedsięwzięć 

przewidzianych do realizacji w latach 2016 - 2020, uwzględniono kryteria wyboru przedstawione 

poniżej. Zgodnie z wytycznymi wojewódzkimi dla powiatów i gmin na liście zadań znalazły się 

przede wszystkim przedsięwzięcia znaczące dla ochrony środowiska szczebla gminnego. Zadania 

zebrano na podstawie poniższych kryteriów: 

- zadania wynikające z obowiązku ustawowego, 

- zadania wskazane w Programie ochrony środowiska województwa opolskiego,  

- zadania wynikające z Programu ochrony środowiska dla powiatu opolskiego,  

- zadania wynikające ze Strategii rozwoju gminy Popielów, 

- zadania ujęte w Planie gospodarki niskoemisyjnej gminy Popielów,  

- zadania ujęte w budżecie gminy na rok 2016 i 2017 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, 

- działania wynikające ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Popielów,  

- zadania planowane do realizacji w najbliższych czterech latach dla jednostek organizacyjnych 

gminy oraz innych podmiotów/organizacji dofinansowywanych lub wspieranych przez gminę, 

- zadanie zgłoszone w ramach ankietyzacji przez zakłady, organizacje, instytucje różnego szczebla. 

 
W niniejszym harmonogramie zamieszczono zadania własne gminy tj. zadania związane z 

ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane w 

całości lub w części ze środków budżetowych i pozabudżetowych będących w dyspozycji gminy. 

Zostały one wymienione w takim stopniu szczegółowości, jaki był dostępny na dzień konstrukcji 
harmonogramu. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami również zostały przedstawione 

w POŚ ponieważ gminy nie sporządzają już planów gospodarki odpadami jako oddzielnego 

dokumentu.  
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Tabela nr 27  Harmonogram finansowo-rzeczowy zadań przewidzianych do realizacji na lata 2016 – 2020  z perspektywą do roku 2024 

Zadania przewidziane do 

realizacji 

Jednostki 

realizujące i 

współpracujące 

Termin 

realizacji 

Szacunkowy koszt zadania w PLN 
Źródła 

finansowania 
Ryzyko Całkowity 

koszt 
2016 2017 2018 2019 2020 

Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Budowa infrastruktury pieszo-

rowerowej w powiecie opolskim – 
etap I 

Gmina 

 

2016-2017 3 990 303 3 137 677 852 626    Środki własne 

RPO WO 

Nieotrzymanie 
dofinansowania z  
funduszy 
zewnętrznych 

Budowa infrastruktury pieszo-

rowerowej w powiecie opolskim – 

etap II 
Gmina 2017-2020 1 710 000  200 000 400 000 510 000 600 000 

Środki własne 

RPO WO 

 Nieotrzymanie 
dofinansowania z  
funduszy 

zewnętrznych 
Brak współpracy 

Promowanie strategii 

niskoemisyjnych – Przebudowa 

obiektów publicznych  
Gmina 2018-2019 1 500 000   750 000 750 000  

RPO WO 

2014-2020 

Środki własne 

Nieotrzymanie 
dofinansowania z  
funduszy 
zewnętrznych  

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w 

pasie drogi powiatowej nr 1147-ul. 

Mickiewicza w m. Kurznie 
Gmina 2016-2017 324 000 24 000 300 000  

 

 Środki własne 

Zmiana 

priorytetów 
wynikająca z 
sytuacji 
gospodarczej 

Zmiana ogrzewania ciepłej wody z 

pieca olejowego na kolektory 

słoneczne 

Gniotpol sp.  

z o.o. Zakład 

Kurznie 

2017 20 000  20 000  

 

 Środki własne 
Pogorszenie 
sytuacji 

finansowej firmy 

Koszty całkowite na działanie ochrona powietrza, w tym wzrost wykorzystania energii odnawialnej 

w latach 2016 – 2020 wynosi: 7 544 303 zł 

Ochrona przed hałasem 

Nasadzenia drzew wzdłuż dróg 

 

Gmina 

Zarządcy 

Dróg 

2016-2020 

Zadanie przewidziane w dziale ochrona przyrody i krajobrazu oraz 

ochrona klimatu i jakości powietrza 
Środki własne 

Zmiana 
priorytetów 
wynikająca z 
sytuacji 
gospodarczej 

Gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa 

Budowa kanalizacji sanitarnej dla 

wsi Lubienia 
Gmina 2016-2017 1 479 665 134 515 1 345 150   

 Środki 
własne 

WFOŚiGW  

PROW 

Nieotrzymanie 
dofinansowania z  
funduszy 
zewnętrznych 
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Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa 

dla wsi Kaniów, Popielów- etap III, 

Stare Kolnie- etap II, Popielów ul. 

Legier, ul. Kamieniec- etap II, 

Rybna i Stobrawa oraz budowa 

stacji uzdatniania wody w 

miejscowości Stare Siołkowice. 

Gmina 

„PROWOD” 
2016-2018 9 301 618 2 290 059 3 515 843 3 495 716  

 

Środki 

własne  

WFOŚiGW 

RPO 

Nieotrzymanie 
dofinansowania z  
funduszy 
zewnętrznych 

Podłączenie studni nr 1b i 3 w tym: 

przyłącz wodociągowy, obudowa 

studni, sterowanie i zasilanie 

energetyczne. Ujęcie wody 
„Kurznie” gm. Popielów. 

Gmina 

„PROWOD” 
2017-2018 1 600 000  800 000 800 000  

 

Środki 

własne 

Brak 
wystarczających 
środków 
finansowych na 
realizację zadań 

Koszty całkowite na działanie gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa w latach 2016 – 2020 wynosi: 12 381 283 zł 

Zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami 

Monitoring zrekultywowanego 

składowiska odpadów w 

Karłowicach 
Gmina 2016-2020 50 000 10 000 10  000 10 000 10 000 

 

10 000 Środki 

własne 

Brak 

wystarczających 
środków 
finansowych na 
realizację zadań 

Usuwanie wyrobów zawierających 

azbest z nieruchomości znajdujących 

się na terenie Gminy Popielów 
Gmina 2016 40 000 40 000    

 Środki 

własne  

WFOŚiGW 

Brak funduszy 
zewnętrznych na 

dofinansowanie 

Koszty całkowite na działanie zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami w latach 2016 – 2020 wynosi: 90 000 zł 

Zasoby przyrodnicze 

Nasadzenia drzew i krzewów Gmina 2016-2020 15 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 
Środki 

własne 

Zmiana 
priorytetów 
gminy 

Pielęgnacja terenów zielonych w 

miejscowości Stare Siołkowice, 

Karłowice, Stobrawa, Lubienia 
Gmina 2016-2019 150 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

 

Środki 

własne 

Zmiana 
priorytetów 

wynikająca z 
sytuacji 
gospodarczej 

Promocja i rozwój aktywnej 

turystyki i rekreacji poprzez 

wydanie folderu i teczki 
Gmina 2019 23 000    23 000 

 Środki 

własne 

PROW 

Leader 

Nieotrzymanie 
dofinansowania z  
funduszy 
zewnętrznych 

Konserwacja kościoła pw. Św. Judy 

Tadeusza w Kurzniach wraz 

zagospodarowaniem terenu 
Gmina 2017-2018 365 227 9 000 237 484 118 743  

 
Środki własne 
RPO 2014-

2020 

Nieotrzymanie 
dofinansowania z  
funduszy 
zewnętrznych 
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Budowa ośrodka wypoczynkowego 

w Nowych Siołkowicach 
Gmina 2017-2019 2 400 000  800 000 800 000 800 000 

 Środki 

własne 

PO Rybactwo 

i Morze 

RPO WO 

Nieotrzymanie 
dofinansowania z  
funduszy 
zewnętrznych 

Koszty całkowite na działanie zasoby przyrodnicze, w tym rozwój turystyki i krajobrazu w latach 2016 – 2020 wynosi: 2 953 227 zł 

Edukacja ekologiczna  

Akcja „Sprzątanie Świata” 
Placówki 

oświatowe 
2016-2020 2 500 500 500 500 500 

 

 

500 

Środki 

własne 
Brak współpracy 
i zainteresowania  

Inne akcje edukacyjne 

Placówki 

oświatowe 

ZOPK w 

Ładzy  

2016 - 2020 bd. bd. bd. bd. bd. 

 

 

bd. 
 

Brak współpracy 

i zainteresowania  

Koszty całkowite na działanie edukacja ekologiczna w latach 2016 – 2020 wynosi: 2 500 zł 

Planowanie przestrzenne i strategiczne jako podstawowe narzędzia zrównoważonego rozwoju 

Sporządzenie zmiany miejscowych 

planów zagospodarowania 
przestrzennego wsi: Stare 

Siołkowice, Popielów, Karłowice w 

granicach administracyjnych. 

Gmina 2016-2017 116 850 58 425 58 425  

 

 
Środki 

własne 

Nowe regulacje 

prawne mogące 
spowodować 
opóźnienie lub 
utrudnienie 
w realizacji 
zadań 

Koszty całkowite na działanie planowanie przestrzenne i strategiczne w latach 2016 – 2020 wynosi: 116 850 zł 

Monitoring i zarządzanie ochroną środowiska 

Sporządzenie Aktualizacji gminnego 

programu ochrony środowiska na 

lata 2016-2020 z perspektywą do 

roku 2024 

Gmina 2016 5 000 5 000    

 

Środki 

własne 

Możliwość  
zmian 
w przepisach i 
ustawach 

Sporządzenie raportu z wykonania 

celów i zadań Programu za lata 

2016-2017 i przedstawienie go 

Radzie Gminy 

Gmina 2017 4 000  4 000   

 

Środki 

własne 

Możliwość  
zmian 
w przepisach i 
ustawach 

Sporządzenie gminnego programu 

ochrony środowiska na lata 2021-

2024 
Gmina 2020 10 000     

 
Środki 

własne 

Możliwość  
zmian 
w przepisach 

Koszty całkowite na działanie monitoring i zarządzanie ochroną środowiska w latach 2016 – 2020 wynosi: 19 000 zł 

Ogółem w latach 2016 – 2020 koszty na realizację zadań związanych z ochroną środowiska wyniosą: 23 107 163 zł 

Zmiana ogrzewania ciepłej wody z pieca olejowego na kolektory słoneczne – zadanie monitorowane 
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8 SYSTEM REALIZJACI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 

8.1 Narzędzia i instrumenty realizacji Programu 

Instrumenty prawne 

Najistotniejsze przepisy prawne w ramach których odbywać się będzie realizacja programu 
ochrony środowiska to ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawa z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, ustawa z dnia 9 
czerwca 2011 r.  Prawo geologiczne i górnicze. Do instrumentów prawnych należą w szczególności:  

 pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji i energii, w tym pozwolenia 

zintegrowane,  

 decyzje dotyczące korzystania ze środowiska przewidziane ustawowo,  

 koncesje geologiczne,  

 procedury planowania przestrzennego,  

 procedury ocen oddziaływania na środowisko, 

 badania okresowe i monitoringowe. 

 

Instrumenty ekonomiczno-finansowe 

Do instrumentów finansowych należą: opłaty za korzystanie ze środowiska (np. za emisję 

zanieczyszczeń do powietrza, za pobór wody powierzchniowej i podziemnej, za odprowadzanie 

ścieków i pobór wód, za składowanie odpadów), administracyjne kary pieniężne (np. za emisję 

zanieczyszczeń do powietrza bez uzyskania pozwoleń, powodowanie hałasu naruszającego poziomy 
dopuszczalne), kredyty i dotacje z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i innych 

funduszy ekologicznych i unijnych oraz pomoc publiczna na ochronę środowiska w postaci 

preferencyjnych pożyczek i kredytów, dotacji, odroczeń, rozłożenia na raty i umorzeń płatności wobec 
budżetu państwa, zwolnień i ulg podatkowych. 

 

Instrumenty społeczno-edukacyjne i informacyjne 

Instrumenty społeczne to przede wszystkim edukacja ekologiczna, dostęp do informacji o 

środowisku i włączanie obywateli i organizacji pozarządowych w procedury decyzyjne oraz szeroko 
pojęta współpraca – zarówno pomiędzy samorządem gminnym i administracją rządową, samorządem 

różnych szczebli, między społeczeństwem i władzami (wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi), jak 

i władzami, a podmiotami gospodarczymi. Współpraca taka jest konieczna przy opracowywaniu i 
skutecznym wdrażaniu programów ochrony środowiska, w tym także niniejszego Programu.  

Najważniejszym przepisem prawnym regulującym dostęp do informacji, rozpowszechnianie 

informacji oraz udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska jest ustawa z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Najważniejszym 

zadaniem, dla administracji rządowej i samorządów, które pozwoli na pełną realizację ustaleń 

powyższej ustawy, jest rozwój sprawnego systemu udostępniania i upowszechniania informacji. 
Program został także udostępniony do konsultacji społecznych na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Popielów, co pozwoli na włączenie się wszystkich zainteresowanych w proces tworzenia programu 

ochrony środowiska. 
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Instrumenty organizacyjno-planistyczne 
 

Na poziomie gminnym instrumentami organizacyjno-planistycznymi są przede wszystkim: 

- wieloletnia prognoza finansowa i strategia rozwoju gminy, 
- gminny program ochrony środowiska, 

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

 
Dotychczasowy rozwój teorii i praktyki zarządzania ekologicznego wskazuje, że system 

zarządzania realizujący cele ekologiczne powinien opierać działania na następujących zasadach: 

zanieczyszczający płaci, użytkownik płaci, przezorności, współodpowiedzialności, pomocniczości. Są 
to zasady powszechnie już akceptowane i stosowane w wielu krajach. Jednocześnie z istoty koncepcji 

zrównoważonego rozwoju wynikają tzw. złote reguły zarządzania ekologicznego: 

 
- nieodnawialne zasoby środowiska powinny być wykorzystywane w takim zakresie, w jakim 

istnieje możliwość ich substytucyjnego kompensowania zasobami odnawialnymi, 

- odnawialne zasoby środowiska powinny być wykorzystywane tylko w zakresie nie 

przekraczającym stopnia ich odnawialności, 
- chłonność środowiska nie powinna być w żadnym zakresie przekroczona, 

- różnorodność biologiczna środowiska nie powinna maleć. 

 
Instytucje działające w ramach administracji odpowiedzialnych za wykonywanie i 

egzekwowanie prawa mają głównie na celu zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska przez: 

- racjonalne planowanie przestrzenne, 

- kontrolowanie gospodarczego korzystania ze środowiska, 
- porządkowanie działalności związanej z gospodarczym korzystaniem ze środowiska. 

 

Przepisy przewidują tworzenie na wszystkich szczeblach administracji rozbudowanego systemu 
dokumentów planistycznych wytyczających generalne kierunki polityki rozwoju w kontekście 

ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego. Zarządy województw, powiatów i 

wójtowie/burmistrzowie gmin sporządzają programy ochrony środowiska w celu realizacji polityki 
ekologicznej państwa. Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego sporządza się na 

szczeblu wojewódzkim i gminnym, ale nie wszystkie mają jednakową moc prawną i rolę w całym 

systemie. Z punktu widzenia prawnego najmocniejszą pozycję w omawianej strukturze ma gmina, 

gdyż tylko miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalane przez radę gminy, mają 
rangę obowiązującego powszechnie przepisu prawa. Oznacza to w uproszczeniu, że wszelkie 

programy, plany i strategie formułowane na różnych szczeblach mają tylko wtedy szansę realizacji, 

jeśli znajdą odzwierciedlenie w konkretnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  

8.2 Struktura zarządzania Programem 

Podstawową zasadą realizacji programu ochrony środowiska powinna być zasada wykonywania 

zadań przez poszczególne jednostki włączone w zagadnienia ochrony środowiska, świadome istnienia 
programu i swojego uczestnictwa w nim. Szansę na skuteczne wdrożenie Programu daje dobra 

organizacja zarządzania nim. Z punktu widzenia pełnionej roli w realizacji Programu można 

wyodrębnić cztery grupy podmiotów uczestniczących w nim. Są to: 

- podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem, 
- podmioty realizujące zadania programu, w tym instytucje finansujące, 

- podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu, 

- społeczność gminy jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu. 
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Rys.1. Schemat zarządzania programem ochrony środowiska 

 
Główna odpowiedzialność za realizację Programu spoczywa na Wójcie Gminy, który składa 

Radzie Gminy i powiatu raporty z wykonania Programu. Wójt współdziała z organami administracji 
rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego oraz samorządem powiatowym, które dysponują 

instrumentarium wynikającym z ich kompetencji.  

Natomiast w dyspozycji Zarządu Województwa znajdują się instrumenty finansowe na 

realizację zadań programu (poprzez WFOŚiGW w Opolu). Ponadto Zarząd Województwa współdziała 
z instytucjami administracji specjalnej, w dyspozycji, których znajdują się instrumenty kontroli i 

monitoringu. Instytucje te kontrolują respektowanie prawa, prowadzą monitoring stanu środowiska 

(WIOŚ), prowadzą monitoring wód. 
Wypracowane procedury i strategie powinny po ustaleniu i weryfikacji stać się rutyną i 

podstawą zinstytucjonalizowanej współpracy pomiędzy partnerami różnych szczebli decyzyjnych i 

środowisk odpowiedzialnych za ostateczny wizerunek obszaru. Następuje uporządkowanie i 
uczytelnienie samego procesu planowania i zarządzania, pewne działania stając się rutyną, powodują 

samoistne powtarzanie się dobrych rozwiązań wytwarzając mechanizmy samoregulacji.  

Jak już wspomniano wcześniej, odbiorcą Programu są mieszkańcy gminy, którzy subiektywnie 

oceniają efekty wdrożonych przedsięwzięć. Ocenę taką można uzyskać poprzez wprowadzenie 
odpowiednich mierników świadomości społecznej, co opisano w dalszej części dokumentu. 

8.3 Sprawozdawczość z realizacji Programu 

Wymagane ustawą raporty, sporządzane, co 2 lata przez Wójta gminy mają na celu kontrolę i 

ocenę stopnia realizacji zadań i założonych celów. Będą się one opierać na określonym w niniejszym 

rozdziale zakresie i wskaźnikach powszechnie dostępnych w systemie monitoringu środowiska i 

danych urzędu statystycznego. 

8.4 Monitorowanie i ocena realizacji Programu 

8.4.1 Monitoring środowiska 

Jest podstawą do oceny polityki ekologicznej gminy, ponieważ dysponuje danymi liczbowymi 

umożliwiającymi niezbędne porównania między stanem obecnym, a przyszłym. Mierniki efektów 
ekologicznych są w znacznym stopniu dostępne jako wielkości mierzone w ramach istniejących 

systemów kontroli i monitoringu. Pomiary w województwie opolskim wykonywane są przede 

wszystkim w ramach działalności WSSE i WIOŚ. Dane te oraz inne dane statystyczne dotyczące 
ochrony środowiska publikowane są w dwóch podstawowych opracowaniach: 

WÓJT GMINY 
 

Pełnomocnik ds. Programu 

RADA GMINY 

Zespoły 

Konsultacyjne 

Samorząd powiatowy 

Wojewoda, Samorząd 

wojewódzki 

Instytucje 

kontrolujące 

Odbiór społeczny 

Instytucje 

finansujące 

Jednostki realizujące 

przedsięwzięcia 
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- „Stan środowiska w województwie opolskim w roku ...” WIOŚ, Opole 

- dane statystyczne dotyczące gminy, powiatu i województwa, BDL. 

 
Ponadto pewne dane znajdują się w posiadaniu gminy Popielów i powiatu opolskiego oraz 

Urzędu Marszałkowskiego (Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska).  

 
Zakres monitoringu i wskaźniki wdrażania Programu 

 

W celu spełnienia wymagań zapisanych w ustawie Prawo ochrony środowiska dotyczących 

raportowania należy zdefiniować zakres i sposób oceny realizacji Programu. Najważniejsze zadania w 
tym zakresie to: 

 

- wyznaczenie przez Wójta osoby do monitorowania i koordynowania wdrażaniem 
Programu, która będzie na bieżąco śledziła postępy w zakresie wdrażania poszczególnych 

zadań i realizacji celów, a na tej podstawie, co dwa lata będzie przygotowywała raport z 

wykonania programu (2018 i 2020), 
- weryfikacja i aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego zadań (2018 r.) – 

zadanie koordynatora Programu, 

- sporządzenie nowego Programu na podstawie zaktualizowanych celów i kierunków 

działań (2020 roku). 
 

Zakres monitoringu wdrażania Programu powinien obejmować: 

 
- ocenę i zakres wykonania zadań ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

- ocenę i stopień wykonania działań realizujących główne cele na lata 2016 - 2020, 

- stopień realizacji przyjętych celów, 

- rozbieżności między przyjętymi celami, działaniami i zadaniami, a stopniem ich 
wykonania, 

- przyczyny nie wykonania założonych zadań, działań i celów. 

 
Monitoring i ocena realizacji Programu będzie zadaniem wyznaczonego koordynatora. 

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Programu jest dobry system sprawozdawczości 

oparty na odpowiednio dobranych wskaźnikach stanu środowiska. Przy określaniu wskaźników 
przyjęto, z pewnymi wyjątkami, jako wyjściowy 2014 rok – dane statystyczne dostępne przy 

opracowywaniu programu pochodzą głównie z tego roku.  

 

   Tabela 28. Harmonogram wdrażania Programu ochrony środowiska dla gminy Popielów 
Zadania/ rok 2016 2017 2018 2019  2020 

Monitoring wdrażania Programu 

Monitoring stanu środowiska      

Monitoring polityki środowiskowej w gminie 

- Mierniki efektywności Programu   I kw.  I kw. 

- Ocena realizacji listy przedsięwzięć   I kw.  I kw. 

- Raporty z realizacji Programu   I kw.  I kw. 

- Aktualizacja Programu Ochrony 

Środowiska 

    II poł. 

nowy 

Program 

 

 

Przy ocenie Programu w 2018 roku i 2020 będą dostępne dane statystyczne z roku 2016 i 2018, 
takie, więc lata te przyjęto dla kontroli wskaźników. Poniższa tabela zawiera przykładowe 

wskaźniki mówiące o stopniu realizacji Programu. Lista ta nie jest ostateczna, może być 

weryfikowana w trakcie realizacji Programu, a także powinna być zweryfikowana przy aktualizacji 
i sporządzaniu nowego Programu. 
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    Tabela 29. Wybrane wskaźniki realizacji Programu (zrównoważonego rozwoju gminy) 

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju gminy 2014 2016 2018 

Zużycie wody do celów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca 

[m3/m/rok] 
   

Ilość ścieków komunalnych wytwarzanych w gminie na 1 

mieszkańca [m3/m/rok] 
   

Długość sieci kanalizacyjnej [km]    

Liczba przyłączy kanalizacyjnych [szt.]    

Skanalizowanie obszaru gminy [%]    

Skanalizowanie obszaru aglomeracji [%]    

Liczba przyłączy wodociągowych [szt.]    

Długość sieci wodociągowej [km]    

Liczba szamb [szt.]    

Liczba przyzagrodowych oczyszczalni ścieków [szt.]    

Liczba substancji, których stężenia przekroczyły wartości 

dopuszczalne lub wartości dopuszczalne powiększone 

o margines tolerancji – klasyfikacja strefy opolskiej, 

w której leży gmina 

   

Jakość wód podziemnych (wg obowiązującej klasyfikacji)    

Stan/potencjał JCWP na terenie gminy     

Powierzchnia zrekultywowanych terenów [ha]    

Obszary cenne przyrodniczo prawnie chronione [ha]    

Liczba posadzonych drzew [szt.]    

Liczba wyciętych drzew [szt.]    

Zalesienia [ha]    

Lesistość [%]    

Udział wydatków w budżecie na gospodarkę komunalną, 

ochronę środowiska [%] 

   

Długość dróg wojewódzkich, o stwierdzonym przekroczeniu 

dopuszczalnych poziomów natężenia hałasu [km] 

   

Ekologiczne gospodarstwa rolne posiadające certyfikat    

8.5 Szacunek kosztów na lata 2016 – 2020 

Kalkulacja kosztów realizacji Programu dotyczy okresu najbliższych lat t.j. sporządzono ją na 

lata 2016 - 2020 na podstawie danych ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym przedsięwzięć 

przewidzianych do realizacji. Część z kosztów jest w dużej mierze szacunkowa, ponieważ koszty 
niektórych działań zostały przyjęte według ogólnych założeń i wstępnych kalkulacji. Ponieważ jednak 

Program ma formułę otwartą można aktualizować i uzupełniać dane dotyczące finansowania 

poszczególnych przedsięwzięć. Nie oszacowano kosztów na lata 2021 - 2024 ponieważ lista 
przedsięwzięć i ich koszty są obarczone zbyt dużym błędem i stają się mało przydatne dla określenia 

tak odległych potrzeb finansowych gminy. 

 
 Tabela 30. Zestawienie kosztów realizacji zadań w poszczególnych obszarach interwencji. 

Obszar interwencji Koszty 

Ochrona klimatu i jakości powietrza 7 544 303 

Ochrona wód i gospodarka wodno-ściekowa 12 381 283 

Zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadmi 90 000 

Zasoby przyrodnicze 2 953 227 

Edukacja 2 500 

Planowanie przestrzenne i strategiczne jako 

podstawowe narzędzia zrównoważonego rozwoju 

116 850 

Monitoring i zarządzanie ochroną środowiska 19 000 

Razem 23 107 163 
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Największe koszty generują działania dotyczące ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej, 

związane przede wszystkim z planowaną kanalizacją gminy oraz działania dotyczące ochrony 

powietrza, co jest związane głównie ze remontami dróg. Znaczące koszty będą także wynikiem 
realizacji planów dotyczących zasobów przyrodniczych, a w tym wykorzystania środków na odnowę 

wsi. Przy większości działań przewiduje się pozyskanie środków zewnętrznych, w tym UE. Ogółem 

na lata 2016 - 2020 planuje się zadania na łączny koszt 23,11 mln zł. 

8.6 Możliwości finansowania Programu 

Dla gminy dostępnymi sposobami finansowania inwestycji są: 

 środki własne, 

 kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych, 

 kredyty i pożyczki o oprocentowaniu preferencyjnym udzielane przez instytucje wspierające 

rozwój gmin i powiatów, 

 dotacje państwowe z funduszy krajowych i zagranicznych. 

 

Osiągane przez Polskę coraz lepsze wyniki w ochronie środowiska są w dużej mierze efektem 

funkcjonującego systemu finansowania przedsięwzięć proekologicznych. Podstawę tego systemu 

stanowią przede wszystkim instytucjonalne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W 
ramach naszego członkostwa w Unii Europejskiej w nowym okresie programowania 2014 - 2020 

podstawowe znaczenie mają Regionalne Programy Operacyjne (RPO WO 2014 – 2020), Programy 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Program Infrastruktura i Środowisko. Fundacje i programy 
pomocowe udzielają bezzwrotnej pomocy finansowej w różnych formach. Są to między innymi: 

pomoc finansowa na zadania inwestycyjne lub projekty, pomoc doradcza oraz pomoc szkoleniowa. 

 
Rachunek ekonomiczny wykazuje, iż w naszych warunkach efektywność prowadzenia 

inwestycji wymaga nie tylko angażowania wysokich środków własnych, ale także aktywnej polityki 

pozyskiwania alternatywnych źródeł finansowania, z którym to zadaniem świetnie sobie radzi gmina 

Popielów. Realizacja kosztownych inwestycji w gminie jest możliwa jedynie przy pozyskaniu pomocy 
finansowej z zewnątrz. Przy założonym koszcie budowy kanalizacji czy dróg, gmina wykorzystując 

jedynie własne dochody, realizowałaby inwestycje przez wiele lat.  

 
Sytuacja budżetowa gminy Popielów odzwierciedla uwarunkowania lokalne. Duża ilość 

użytków rolnych i lasów, a mała większych zakładów pracy powoduje niskie wpływy do budżetu z 

tytułu podatków lokalnych. Głównymi płatnikami podatków są rolnicy i osoby fizyczne. Głównym 

źródłem finansowania wydatków na ochronę środowiska, oprócz środków z budżetu gminy jest 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
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